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МІНДЕТТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ1 

 

1 БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ 

1.1. «АСКО» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының міндетті 

экологиялық сақтандырудың осы Ережесі (әрі қарай мәтін бойынша – Ереже) 

Қазақстан Республикасының 13.12.2005ж. № 93-III «Міндетті экологиялық 

сақтандыру туралы» Заңына (әрі қарай мәтін бойынша – Заң) сәйкес 

шаруашылық және өзге қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге 

асыратын заңды тұлғалармен және азаматтармен міндетті экологиялық 

сақтандыру шартын құру тәртібін және сол бойынша төлем шарттарын 

анықтайды.   

1.2. Міндетті экологиялық сақтандыру апаттық ластану нәтижесінде үшінші 

тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған ортаға 

зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша азаматтық-

құқықтық жауапкершілік басталған кезде жеке және (немесе) заңды тұлғалардың 

(Сақтандырылушылардың) заңды мүдделерін мүліктік қорғау бойынша 

қатынастар кешенін қамтиды.   

1.3. Міндетті экологиялық сақтандыруға шаруашылық және (немесе) өзге 

қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын жеке және (немесе) 

заңды тұлғалардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі жатады. 

 Шаруашылық және өзге қызметтің экологиялық қауіпті түрлері Қазақстан 

Республикасының Басқармасымен анықталады. 

2 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ОБЕКТІСІ  

2.1. Міндетті экологиялық сақтандыру объектісі Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасымен бекітілген шаруашылық және өзге қызметтің 

экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғалардың апаттық ластануы 

салдарынан үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) 

қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі 

болып табылады. 

3 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ  

3.1. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы 

болып үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) 

қоршаған ортаға оның апаттық ластануы салдарынан келтірілген зиянды өтеу 
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бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу дерегі 

танылады. 

3.2. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ ол келтірген залалдарды 

дәлелдеу Сақтанушыға жүктеледі.   

4 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУДЫ ШЕКТЕУ  

4.1. Келесілердің салдарынан келген залалдар сақтандыру жағдайы болып 

табылмайды: 

1) әскери әрекеттер, азаматтық соғыстар, әртүрлі халық толқулары, жаппай 

тәртіпсіздіктер немесе  ереуілдер; 

2) табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. 
 

5 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫН АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ  

5.1. Сақтандыру сомасының мөлшері міндетті экологиялық сақтандыру 

шартында тараптардың келісімі бойынша белгіленеді, бірақ бұл ретте 

сақтандыру сомасының мөлшері төмендегіден кем болмауы керек: 

1) жеке кәсіпкер болып табылатын жеке тұлғамен міндетті экологиялық 

сақтандыру шартын құрылған күнгі тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 5000 еселенген айлық есептік 

көрсеткіш; 

2) заңды тұлғамен міндетті экологиялық сақтандыру шартын құру күніне тиісті 

қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 65000 

еселенген айлық есептік көрсеткіш; 

3) егер міндетті экологиялық сақтандыру шарты қоршаған ортаға зиян келтіргені 

үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бөлігінде ғана құрылса, 

міндетті экологиялық сақтандыру шартын құру күніне тиісті қаржы жылына 

арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 17000 еселенген 

айлық есептік көрсеткіш. 

6 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН ҚҰРУ ТӘРТІБІ  

6.1. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты Сақтандырушының сақтандыру 

полисін электронды нысанда рәсімдеу жолымен құрылады.   

6.2. Міндетті экологиялық сақтандыру шартын құру үшін Сақтанушының 

өтініші негіз болып табылады. 

Шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрін жүзеге 

асыратын объектінің иесі біреуден артық болған кезде, міндетті экологиялық 

сақтандыру шарты сақтандыру полисінде объектінің барлық иелерін 

Сақтандырылған адам ретінде міндетті түрде көрсете отырып, олардың кез 

келгенімен құрылады.   

Егер жауапкершілігі міндетті экологиялық сақтандыруға жататын Сақтанушы 

азаматтық-құқықтық жауапкершілікті қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру 

қаупімен байланысты объектінің иесі ретінде сақтандырылған жағдайда, 
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сақтандыру шарты қоршаған ортаға зиян келтіргені үшін азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікті сақтандыру бөлігінде ғана құрылады. 

6.3. Сақтандыру сыйақысының төлем тәртібі мен мерзімі міндетті экологиялық 

сақтандыру шартында белгіленеді.  

6.4. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты Сақтанушының қалауы бойынша 

Сақтандырушыға жазбаша өтініш беру не Сақтандырушының интернет-қорын 

пайдалана отырып, Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында электрондық 

нысанда ақпарат алмасу жолымен құрылуы мүмкін. 

 

7 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ МЕРЗІМІ МЕН  ӘРЕКЕТ 

ЕТУ ОРНЫ  

7.1. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты Заңға сәйкес жәбірленушілер деп 

танылған тұлғаларға қатысты қолданылады. 

7.2. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты міндетті экологиялық сақтандыру 

шартында белгіленген күннен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті 

болады. 

7.3. Міндетті экологиялық сақтандыру шарты ол күшіне енген күннен бастап 

кемінде он екі ай қолданылады. 

7.4. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта 

өзгеше қарастырылмаса, міндетті экологиялық сақтандыру шартының 

қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі. 

8 БӨЛІМ . ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 

8.1. Сақтанушы құқылы: 

1) Сақтандырушыдан міндетті экологиялық сақтандыру талаптарын, міндетті 

экологиялық сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін 

түсіндіруді талап етуге; 

2) үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған 

ортаға оның апаттық ластануы нәтижесінде келтірілген зиян мөлшерін бағалау 

үшін тәуелсіз сарапшыны тарту; 

3) келтірілген зиян мөлшерін бағалау нәтижелерімен және Сақтандырушымен 

немесе тәуелсіз сарапшымен жүргізген сақтандыру төлемі мөлшерінің есебімен 

танысуға; 

4) міндетті экологиялық сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға; 

5) міндетті экологиялық сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу 

үшін Заңның 22-1 бабында қарастырылған ерекшеліктерді ескере отырып, 

Сақтандырушыға, не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге; 

6) өтінішті және қоса тіркеліп отырған құжаттарды сақтандыру омбудсманына 

жіберу (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде оның интернет-қоры 

арқылы, немесе Сақтандырушы арқылы, соның ішінде оның филиалы, өкілдік); 

7) Заңмен қарастырылған жағдайда сақтандыру төлемін алуға. 

Міндетті экологиялық сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне қайшы келмейтін Сақтанушының өзге де құқықтары 

қарастырылуы мүмкін. 
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8.2. Сақтанушы міндетті: 

1) міндетті экологиялық сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіпте 

және мерзімде сақтандыру сыйақысын төлеуге; 

2) Сақтандырушыны сақтандыру тәуекелінің жағдайы туралы хабардар ету; 

3) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап  құқығының 

Сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге. 

Міндетті экологиялық сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актісіне қайшы келмейтін Сақтанушының басқа да міндеттері 

қарастырылуы мүмкін. 

8.3. Сақтандырушы құқылы: 

1) міндетті экологиялық сақтандыру шартын құру кезінде Сақтанушыдан 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде қарастырылған 

мәліметтерден басқа Заңға сәйкес міндетті экологиялық сақтандыру шартына 

енгізуге қажетті мәліметтерді, оның ішінде міндетті экологиялық 

сақтандырудың алдыңғы шарттары, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру 

төлемдері туралы ақпараттарды беруді талап етуге; 

2) тиісті мемлекеттік ұйымдар мен мекемелерден олардың құзыретіне қарай 

сақтандыру жағдайының басталу дерегін және жәбірленушіге келтірілген зиян 

мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға; 

3) Сақтанушыдан қоршаған ортаның ластану қаупін бағалау үшін қажетті, 

болған сақтандыру жағдайының себептері, мөлшері және салдары туралы толық 

және дұрыс ақпарат алуға; 

4) сақтандыру жағдайы басталуының себептері мен өзге де жағдайларын 

анықтау үшін қоршаған ортаға келтірілген зиянды, жәбірленушінің (пайда 

алушының) бүлінген (жойылған) мүлкіне бағалау жүргізуге; 

5) үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған 

ортаға оның апаттық ластануы нәтижесінде келтірілген зиян мөлшерін бағалау 

және сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінің мөлшерін 

анықтау үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға;   

6) сақтандыру жағдайы басталғанға дейін және одан кейін Сақтанушымен жүзеге 

асырылатын қоршаған ортаның жағдайына және шаруашылық және өзге де 

қызметтердің экологиялық қауіпті түрлеріне өзіндік зерттеу жүргізу;   

7) Заңның 21-бабында қарастырылған жағдайларда зиян келтіргені үшін 

жауапты тұлғаға кері талап қою құқығын беруге; 

8) Заңның 22-бабында қарастырылған негіздеме бойынша сақтандыру төлемін 

толық немесе жартылай жүзеге асырудан бас тартуға. 

Міндетті экологиялық сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актісіне қайшы келмейтін Сақтандырушының басқа да құқықтары 

қарастырылуы мүмкін. 

8.4. Сақтандырушы міндетті: 

1) Сақтанушыны міндетті экологиялық сақтандыру талаптарымен, оның ішінде 

міндетті экологиялық сақтандыру шартынан туындайтын құқықтар мен 

міндеттермен таныстыруға; 

2) өтініш берушіге ұсынылған құжаттардың толық тізбесін және оларды 

қабылдау күнін көрсете отырып, анықтама беруге; 
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3) міндетті экологиялық сақтандыру шартын құрғаннан кейін Сақтанушыға 

сақтандыру полисін беруге;  

4) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлама алған кезде оны тез 

арада тіркеуге; 

5) Сақтанушының немесе оның өкілінің жазбаша өтініші бойынша үшінші 

тұлғаның өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған ортаға оның 

апаттық ластануы салдарынан келтірілген зиян мөлшеріне бағалау жүргізуге, 

сақтандыру төлемі мөлшерінің есебін көрсете отырып, сақтандыру актісін құруға 

және оны жәбірленушіге (пайда алушыға) танысуға ұсынуға; 

6) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін Заңмен белгіленген 

тәртіпте және мерзімде жүргізуге; 

7) сақтандыру жағдайының басталу дерегін және Сақтандырушының зиянды 

өтеу мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған 

күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жеткіліксіз және (немесе) қате рәсімделген 

құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, өтініш берушіге бұл туралы 

хабарлауға; 

8) Сақтанушыға сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды болдырмау немесе 

азайту мақсатында келтірілген шығындарды өтеуге; 

9) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге; 

10) сақтандыру төлемінен бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда 

Сақтанушыға осы шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде бас тарту 

себептерінің жазбаша негіздемесін жолдауға; 

11) Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде 

Сақтанушының (жәбірленушінің, Пайда алушының) талаптарын қарастыруға 

және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, бес жұмыс күні ішінде 

жазбаша жауап беруге; 

12) Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан) сақтандыру 

омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті,  сондай-ақ оған 

қоса берілетін құжаттарды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 

сақтандыру омбудсманына қайта жіберуге. 

Міндетті экологиялық сақтандыру шартында Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актісіне қайшы келмейтін Сақтандырушының басқа да міндеттері 

қарастырылуы мүмкін. 

9 БӨЛІМ . САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ БАСТАЛҒАН КЕЗДЕ 

САҚТАНУШЫНЫҢ ӘРЕКЕТІ  

9.1. Сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы міндетті: 

1) сақтандыру жағдайының басталғандығы туралы Сақтандырушыны хабардар 

етуге; 

2) қоршаған ортаның апаттық ластануы кезінде ықтимал шығындарды 

болдырмау немесе азайту үшін, оның ішінде мүлікті сақтау шаралары және 

жәбірленуші тұлғаларға көмек көрсету үшін қалыптасқан жағдайларда ақылға 

қонымды және қолжетімді шараларды қолдануға; 
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3) тиісті ұйымдарға олардың құзыретіне қарай (мемлекеттік өртке қарсы қызмет 

ұйымдарына, жедел медициналық көмек көрсету қызметіне, апаттық 

қызметтерге) қоршаған ортаның апаттық ластануы және жәбірленуші тұлғалар 

туралы хабарлауға. 

10 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ 

ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ  

10.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы талап сақтандыру төлемін 

жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша нысанда 

Сақтанушымен немесе жәбірленушімен (пайда алушымен) ұсынылады. 

 Өтініш берушінің қалауы бойынша сақтандыру төлемі туралы талап 

электрондық көшірмелер немесе электрондық құжаттар түрінде сақтандыру 

төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, электрондық 

нысанда жіберілуі мүмкін. Бұл ретте электрондық нысандағы сақтандыру төлемі 

туралы талап өтініш берушіні Сақтандырушы орналасқан жер бойынша 

құжаттардың түпнұсқаларын Сақтандырушыға ұсынудан босатпайды.   

10.2. Сақтандыру төлемі туралы өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі: 

1) қоршаған ортаның апаттық ластануына әкеп соққан зиянның себептері, 

көлемдері және сақтандыру жағдайының салдарлары туралы өкілетті 

ұйымдармен белгіленген тәртіппен құрылған құзыретті комиссия актісі; 

2) денсаулық сақтау ұйымдарының еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі 

туралы анықтамасының немесе мамандандырылған мекемелердің жәбірленушіге 

мүгедектік тағайындау туралы анықтамасының көшірмесі, – ол тағайындалған 

жағдайда; 

3) жәбірленушінің қайтыс болуы туралы куәліктің нотариалды куәландырылған 

көшірмесі және зиянды өтеу үшін пайда алушының құқығын растайтын құжат 

(көшірме), - жәбірленуші қайтыс болған жағдайда; 

4) сақтандыру жағдайы басталған кезде зиянды болдырмау немесе азайту 

мақсатында Сақтанушы келтірген шығындарды растайтын құжаттар, - олар 

болған кезде; 

5) жеке жағдайларда – өтеуге жататын зиянның мөлшерін көрсете отырып, 

сақтандыру жағдайы басталғанда және үшінші тұлғаларға зиян келтіргенде 

Сақтанушыны жауапты деп таныған сот шешімі. 

10.3. Құжаттарды қабылдаған Сақтандырушы өтініш берушіге ұсынылған 

құжаттардың толық тізімін және олардың қабылданған күндерін көрсете 

отырып, анықтама береді.   

 Сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы) электронды нысанда 

сақтандыру төлемі туралы талапты жіберген жағдайда Сақтандырушы оған осы 

анықтаманы электронды нысанда бере алады. 

10.4. Пайда алушы болып жәбірленуші, сондай-ақ Сақтанушы немесе 

Сақтандырушының жауапкершілігі көлемі шегінде жәбірленушіге (зиянды 

өтеуге құқығы бар тұлғаға) келтірілген  зиянды өтеуші және сақтандыру 

төлеміне құқығы бар өзге тұлға табылады. 
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10.5. Сақтандыру төлемі үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне 

және (немесе) қоршаған ортаға оның апаттық ластануы (нақты залал) 

салдарынан келтірілген зиян мөлшерінен аспауы тиіс. 

10.6. Жәбірленушінің өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген 

зиян үшін сақтандыру төлемін Сақтандырушы әлеуметтік қамсыздандыру 

бойынша, өзге сақтандыру шарттары бойынша тиесілі сомаларға қарамастан 

жүзеге асырады. 

10.7. Жәбірленушінің жазбаша өтініші немесе нотариалды куәландырылған 

сенімхат бойынша сақтандыру төлемі қоршаған ортаның апаттық ластануы 

салдарынан денсаулыққа және (немесе) мүлікке келтірілген зиянды өтеу 

бойынша оған қызмет көрсеткен (көрсететін) тұлғаға тікелей жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

11 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН 

ҚАЖЕТТІ ЖЕТІСПЕЙТІН ҚҰЖАТТАР ТУРАЛЫ 

САҚТАНУШЫҒА НЕМЕСЕ САҚТАНДЫРЫЛУШЫҒА 

ХАБАРЛАУ МЕРЗІМІ  

11.1. Сақтандырушы Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы ) не олардың 

өкілдері осы Ереженің 10.2 тармағында қарастырылған сақтандыру төлемін 

жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда 

Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы жазбаша өтінішті 

алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жетіспейтін құжаттар 

туралы хабарлауға міндетті.    

12 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ ТУРАЛЫ ШЕШІМДІ 

ҚАБЫЛДАУ НЕМЕСЕ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС  ТАРТУ 

МЕРЗІМІ  

12.1. Сақтандыру төлемін осы Ереженің 10.2 тармағында қарастырылған 

құжаттарды алған күннен бастап отыз күн ішінде Сақтандырушы жүргізеді.  

12.2. Сақтандыру төлемінің мөлшеріне Пайда алушы дауласқан жағдайда 

Сақтандырушы осы Ереженің 13.1 тармағында белгіленген мерзім ішінде 

аталған тұлғалардың ешқайсысына дауланбаған бөлігінде дереу сақтандыру 

төлемін жүзеге асыруға міндетті. 

12.3. Егер сақтандыру жағдайы келесілердің салдарынан болса, Сақтандырушы 

сақтандыру төлемінен толық немесе жартылай бас тартуға құқылы: 

12.3.1. Қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған әрекеттерді 

қоспағанда сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның 

басталуына әсер ететін Пайда алушының қасақана әрекеттері;   

12.3.2 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 

тәртіппен сақтандыру жағдайымен себепті байланыста болатын қасақана 

қылмыстар немесе әкімшілік құқық бұзушылық деп танылған Пайда алушының 

әрекеттері. 

12.4. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына 
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сондай-ақ келесілер негіз бола алады: 

12.4.1. Сақтанушының зиян келтіруге кінәлі тұлғадан тиісті зиянның өтемін алу; 

12.4.2. Осы Ережеде қарастырылған жағдайларды қоспағанда Сақтандырушыға 

сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарламау немесе уақытында 

хабарламау;  

12.4.3. Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру объектісі, сақтандыру 

тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы біле тұра жалған 

мәліметтерді хабарлауы; 

12.4.4. Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болған залалды азайту бойынша 

шараларды қасақана қолданбауы; 

12.4.5. Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу 

жағдайын зерттеуге және ол келтірген залалдың мөлшерін белгілеуге кедергі 

келтіруі; 

12.4.6. Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға 

қойылатын талап ету құқығынан бас тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап 

ету құқығының ауысуы үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға беруден бас 

тартуы. Егер сақтандыру өтемі төленген болса, Сақтандырушы оны толық 

немесе жартылай қайтаруды талап етуге құқылы. 

12.5. Сақтандыру төлемінен бас тарту үшін негіздер болған кезде Сақтандырушы 

тиісті құжаттармен расталған талап қойылған күннен бастап он жұмыс күні 

ішінде сақтандыру төлемі туралы талапты мәлімдеген тұлғаға бас тарту 

себептерін дәлелді негіздей отырып, жазбаша нысанда сақтандыру төлемінен 

толық немесе жартылай бас тарту туралы тиісті шешім жіберуге міндетті. 

13 БӨЛІМ. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ӘРЕКЕТІН ТОҚТАТУ 

ТАЛАПТАРЫ  

13.1. Сақтандыру шарты келесі жағдайларда тоқтатылған болып саналады: 

1) шарттың әрекет ету мерзімінің өтуі; 

2 шарттың мерзімінен бұрын тоқтауы; 

3) Сақтандырушының сақтандыру төлемін (сақтандыру төлемдерін) міндетті 

экологиялық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы мөлшерінде 

жүзеге асыруы.  

13.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 24 тарауында белгіленген 

жағдайларда сақтандыру шартының әрекеті мерзімінен бұрын тоқтатылады. 

14 БӨЛІМ. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР  

14.1. Сақтандырушы сақтандыру сыйақысын Сақтандырушының интернет-қоры 

арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілімен төлеу мүмкіндігін ұсынады. 

14.2. Сақтандырушының қалауы бойынша интернет-қорын пайдалана отырып 

сақтандыру шартын құрған кезде Сақтанушыға Заңға сәйкес есептелген төленуге 

жататын сақтандыру сыйақысының он пайызынан аспайтын мөлшерде жеңілдік 

берілуі мүмкін. 
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15 БӨЛІМ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

 15.1. Сақтандыру шарты бойынша Сақтандырушы мен Сақтанушы арасындағы 

даулар келіссөздер жолымен, ал келісімге келмеген кезде – Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешіледі. 

15.2. Сақтандыру шартынан туындайтын даулар болған кезде Сақтанушы 

(жәбірленуші, Пайда алушы) Сақтандырушыға (оның ішінде Сақтандырушының 

филиалы, өкілдігі, интернет-қоры арқылы) талаптарды көрсете отырып және 

оның талаптарын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтініш 

жіберуге не сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, 

оның ішінде оның интернет-қоры арқылы, не Сақтандырушы арқылы, оның 

ішінде оның филиалы, өкілдігі) немесе сақтандыру шартынан туындайтын 

дауларды реттеу үшін сотқа өтініш жіберуге құқылы. 

15.3. Сақтандырушы Сақтанушыдан (жәбірленушіден, Пайда алушыдан) өтініш 

алған кезде бес жұмыс күні ішінде қарастырады және дауды реттеудің кейінгі 

тәртібін көрсете отырып жазбаша жауапты қайтарады. 

15.4. Сақтанушы (жәбірленуші, Пайда алушы) сақтандыру омбудсманына 

жүгінген жағдайда Сақтандырушы Сақтанушының, жәбірленушінің (Пайда 

алушының), сақтандыру омбудсманының сұрауы бойынша дауды қарастыруға 

және шешуге қатысты құжаттарды сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні 

ішінде жеткізуге міндетті. 
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