
                       САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ                                                            УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1. Аса  қауіптілік  көзі  ретінде  көлік  құралын  пайдалану  нәтижесінде
үшінші  тұлғалардың  өміріне,  денсаулығына  және  (немесе)  мүлкіне
келтірілген  зиянды  ҚР  азаматтық  заңдарымен  белгіленген  өтеу
міндетімен  байланысты  сақтандырылған  тұлғаның  мүліктік  мүддесі
көлік  құралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін
міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.
2.  Сақтандыру  шартында  көлік  құралын  Сақтандырушының
пайдалануы нәтижесінде жәбірленуші деп танылған тұлғаның өміріне,
денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша
Сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау
дерегі сақтандыру жағдайы болып танылады.
3. Сақтандыру төлеміне арыз беру тәртібі:
1) «Көлік  құралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін
міндетті сақтандыру туралы» ҚР 01.07.2003ж. Заңының (әрі қарай-Заң)
25 б. қарастырылған құжаттарды алған сәттен бастап он бес жұмыс күні
ішінде Сақтандырушы сақтандыру төлемін іске асырады.
2) Сақтандыру  төлемі  туралы  талапты  Сақтандырушыға  Сақтанушы
(сақтандырылушы) немесе пайда алушы болып табылатын өзге тұлға
хазбаша  түрде  пайда  алушының  тұрақты  орнын,  байланыс
телефондарын,  банктік  деректемелерін  (қажет  болса),  сақтандыру
төлемін  алу  тәртібін-  сақтандыру  төлемін  іске  асыруға  қажетті
құжаттарды  қосып,  қолма  қол  ақшамен  немесе  банктік  шотқа  ақша
аудару жолын көрсетіп, ұсынады.
3) Арыз  иесінің  қалауы  бойынша  сақтандыру  төлемі  туралы  талап
сақтандыру  төлемін  іске  асыруға  қажетті  құжаттарды  қосып,
электрондық  түрде  электрондық  көшірмелер  немесе  электрондық
құжаттар  ретінде  жолдануы  мүмкін.  Оның  барысында  электрондық
түрдегі  сақтандыру төлемі  туралы талап арыз иесін  сақтандырушыға
оның орналасқан орны бойынша құжаттардың түпнұсқасын ұсынудан
босатпайды.
4. Сақтандыру төлемі туралы арызға келесі құжаттар тіркелуіт тиіс:
1) Сақтандыру  жағдайының  туындау  дерегін  және  жәбірленушілерге
келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттар;
2) Жәбірленушінің  өміріне,  денсаулығына  зиян  келтіру  дерегі
жағдайында  жәбірленушінің  уақытша  еңбек  қабілетсіздігі  туралы
денсаулық  сақтау  ұйымдарының  анықтамасының  көшірмесі  немесе
жәбірленушіге  мүгедектік  тағайындау  туралы  арнайы  мекеменің
анықтамасының көшірмесі-егер тағайындалса;
3) Жәбірленушінің  өлімі  туралы  нотариуспен  расталған  куәліктің
көшірмесі;
4) Зиянды  өтеп  алуға  пайда  алушының  құқығын  растайтын  құжат
(көшірме);
5) Заңның  22  б.  3  т.  қарастырылған  жағдайда  зиянның  мөлшерін
анықтау туралы арыз;
6) Пайда алушының жеке куәлігінің көшірмесі (жеке тұлға үшін) немесе
заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың түпнұсқасы;
7) Сақтандыру  жағдайы  туындаған  сәтте  шығындардың  алдын  алу
немесе  оларды  азайту  мақсатында  сақтанушының
(сақтандырулышының)  көтерген  шығындарын  растайтын  құжаттар-
болса.
5.  Құжаттарды  қабылдаған  сақтандырушы  арыз  иесі  ұсынған
құжаттардың толық тізімін, оларды қабылдау күнін көрсетіп екі данада
анықтама  құруға  міндетті.  Анықтаманың  бір  данасы  арыз  иесіне
беріліп, екіншісі- арыз иесінің алу туралы белгісімен сақтандырушыда
қалады.
6. Сақтандырушының  бір  сақтандыру  жағдайы  бойынша
жауапкершілігінің  шекті  көлемі  (сақтандыру  сомасы)  айлық  есептік
көрсеткішпен келесіні құрады:
1) Әрбір жәбірленушінің өміріне және денсаулығына келтірілген зиян
үшін және оның салдары:
Қаза болу-2000;
Мүгедектік тағайындау:

1. Объектом  обязательного  страхования  гражданско-правовой
ответственности  владельцев  транспортных  средств  является
имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его
обязанностью,  установленной  гражданским  законодательством
РК,  возместить  вред,  причиненный  жизни,  здоровью  и  (или)
имуществу  третьих  лиц  в  результате  эксплуатации
транспортного средства как источника повышенной опасности.
2. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-
правовой  ответственности  застрахованного  по  возмещению
вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц,
признанных  потерпевшими,  в  результате  эксплуатации
застрахованным транспортного средства.
3. Порядок подачи заявления на страховую выплату:
1)  Страховая  выплата  производится  страховщиком  в  течение
пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  получения  им  документов,
предусмотренных статьей 25  Закона Республики Казахстан от 1
июля  2003  года  «Об  обязательном  страховании  гражданско-
правовой  ответственности  владельцев  транспортных  средств»
(далее - Закон).
2)  Требование  о  страховой  выплате  к  страховщику
предъявляется  страхователем  (застрахованным)  или  иным
лицом,  являющимся  выгодоприобретателем,  в  письменной
форме  с  указанием  места  жительства,  контактных  телефонов
выгодоприобретателя,  банковских  реквизитов  (при
необходимости),  порядка  получения  страховой  выплаты  -
наличными деньгами либо путем перечисления на банковский
счет  с  приложением  документов,  необходимых  для
осуществления страховой выплаты.
3) По желанию заявителя требование о страховой выплате может
быть  направлено  в  электронной  форме  с  приложением
документов,  необходимых  для  осуществления  страховой
выплаты,  в  виде  электронных  копий  или  электронных
документов.  При  этом  требование  о  страховой  выплате  в
электронной форме не освобождает заявителя от представления
страховщику  оригиналов  документов  по  месту  нахождения
страховщика.
4.  К заявлению о  страховой выплате  прилагаются следующие
документы:
1) документ,  подтверждающий  факт  наступления  страхового
случая и размер вреда, причиненного потерпевшим;
2) копия  справки  организаций  здравоохранения  о  сроке
временной нетрудоспособности потерпевшего в случае наличия
факта  причинения  вреда  жизни,  здоровью  потерпевшего или
справки  специализированных  учреждений  об  установлении
инвалидности потерпевшего - в случае ее установления;
3) нотариально  удостоверенная  копия  свидетельства  о  смерти
потерпевшего;
4) документ,  подтверждающий  право  выгодоприобретателя  на
возмещение вреда (копия);
5) заявление  об  определении  размера  вреда  в  случае,
предусмотренном пунктом 3 статьи 22 Закона;
6) копия  удостоверения  личности  выгодоприобретателя  (для
физического  лица)  или  оригинал  доверенности,  выданной
представителю юридического лица;
7) документы,  подтверждающие  расходы,  понесенные
страхователем  (застрахованным)  в  целях  предотвращения  или
уменьшения убытков при наступлении страхового случая, - при
их наличии.
5. Страховщик, принявший документы, обязан составить в двух
экземплярах  справку  с  указанием  полного  перечня
представленных заявителем документов и даты их принятия.
Один экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр
с отметкой заявителя в ее получении остается у страховщика.
6.  Предельный объем ответственности страховщика по одному
страховому случаю (страховая  сумма)  составляет  (в  месячных
расчетных показателях):
1)  за  вред,  причиненный  жизни  или  здоровью  каждого
потерпевшего и повлекший: 
гибель - 2000;
установление инвалидности:
І группы -1600;

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30057698
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30057698


І топ-1600;
ІІ топ- 1200;
ІІІ топ-500;
«мүгелек-бала» -1000;
Мүгедектік тағайындамай жарақаттану, жәбірлену немесе денсаулыққа
өзге  зақым  келу-амбулаторлық  және  стационарлық  емдеудің  нақты
шығындары, 300 көп емес;
2) Бір жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін- келтірілген зиян
мөлшерінде, алайда,  600 көп емес;
3) Екі  немесе  одан  көп  жәбірленушілердің  мүлкіне  бір  уақытта
келтірілген  зиян  үшін-  келтірілген  зиян  мөлшерінде,  алайда,  әрбір
жәбірленушіге 600 көп емес. Оның барысында сақтандыру төлемдерінің
барлық  жәбірленушілерге  сақтандыру  төлемдерінің  жалпы  мөлшері
2000  аспауы  тиіс.  Зиянның  мөлшері  сақтандырушының
жауапкершілігінің шекті  көлемінен ұлғайтылған жағдайда сақтандыру
төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне келтірілген зиян дәрежесіне
тепе тең іске асырылады.
7.Сақтандыру  жағдайы  туындаған  жағдайда  сақтанушының
(сақтандырылушының)  әрекетінің  тәртібі.  Сақтандыру  жағдайы
туындаған жағдайда сақтанушы міндетті:
1) көлік  оқиғасы  немесе  сақтандыру  жағдайы  туралы  мәлім  болған
сәттен бастап дереу, алайда, үш жұмыс күнінен кешіктірмей ол туралы
көлік  құралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін
міндетті  сақтандыру  шарты  жасалған  сақтандырушыны  кез  келген
қолайлы тәсілмен (ауызша, жазбаша) хабарлау қажет.  Ауызша түрдегі
хабарлама одан кейін (жетпіс екі сағат) ішінде жазбаша расталуы тиіс.
Егер  сақтанушы  мен  сақтандырылушы  бір  тұлға  болып  табылмаған
жағдайда   көлік  оқиғасы  немесе  сақтандыру  жағдайының  туындауы
туралы  сақтандырушыны  хабардар  ету  міндеті  сақтандырылушыға
жүктеледі.  Егер  сақтанушы  (сақтандырылушы)  негізді  себептермен
аталған  әрекеттерді  орындау  мүмкіндігі  болмаған  жағдайда  оны
құжатпен растауы тиіс;
2) көлік  оқиғасын  жасау  барысында  жәбірленушілер  мен  уәкілетті
органдардың қызметкерлеріне жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету
бойынша  көлік  құралдары  иелерінің  азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін  міндетті  сақтандыру  шарты  жасалған
сақтандырушының орналасқан орнын, атауын хабарлау қажет.
3) көлік  оқиғасын  жасау  барысында  қалыптасқан  жағдайда  болуы
мүмкін  шығындарды  болдырмау  немесе  оларды  азайту  мақсатында
дұрыс және қолайлы шараларды, оның ішінде жәбірленген тұлғалардың
мүлкін құтқару мен оларға көмек көрсету шараларын қолдануға. 
4) құзырларына  қарай  тиісті  органдар  мен  ұйымдарға  (жол
қозғалысының  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  бойынша  уәкілетті
органдардың бөлімшелері, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары,
жедел  медициналық көмек  қызметі,  апат  қызметі)  көлік  оқиғасы мен
жәбірленген тұлғалар туралы хабарлауға;
5) көлік  оқиғасын  жасау  барысында  уәкілетті  лауазымды  тұлғадан
жазбаша жолдама алған сәттен бастап екі сағаттан кешіктірмей дереу
психоактивті  заттарды  қолдану  дерегін  және  мас  жағдайын  анықтау
үшін  Қазақстан  Республикасының  заң  талаптарына  сәйкес
медициналық куәландырудан өтуге;
6) сақтандырушыға  сақтандыру  жағдайының  туындауы  жайлы
хабарлағаннан кейін , дереу, алайда, екі жұмыс күнінен кешіктірмей ол
туралы жәбірленушілерге хабарлауға.
Осы хабарламада мазмұндалмаған сақтандыру шарттары www.asko24.kz
сайтында сақтандыру Ережелері бөлімінде ұсынылған. 

II группы - 1200;
III группы - 500;
«ребенок-инвалид» - 1000;
увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления
инвалидности  -  в  размере  фактических  расходов  на
амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300;
2)  за вред,  причиненный имуществу одного потерпевшего,  -  в
размере причиненного вреда, но не более 600;
3) за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более
потерпевших, - в размере причиненного вреда, но не более 600
каждому  потерпевшему.  При  этом  общий  размер  страховых
выплат всем потерпевшим не может превышать 2000. В случае
превышения  размера  вреда  над  предельным  объемом
ответственности  страховщика  страховая  выплата  каждому
потерпевшему  осуществляется  соразмерно  степени  вреда,
причиненного его имуществу.
7.  Порядок  действия  страхователя  (застрахованного)  в  случае
наступления страхового случая.
В случае наступления страхового случая страхователь обязан:
1)незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему
стало известно о наступлении  транспортного  происшествия и
страхового случая, уведомить об этом страховщика, с которым
заключен  договор  обязательного  страхования  ответственности
владельцев транспортных средств, доступным способом (устно,
письменно).  Сообщение  в  устной  форме  должно  быть  в
последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено
письменно. В случаях, когда страхователь и застрахованный не
являются  одним  и  тем  же  лицом,  то  обязанность  по
информированию  страховщика  о  наступлении  транспортного
происшествия  и страхового  случая  возлагается  на
застрахованного.  Если  страхователь  (застрахованный)  по
уважительным  причинам  не  имел  возможности  выполнить
указанные действия, он должен подтвердить это документально;
2)при  совершении  транспортного  происшествия  сообщить
потерпевшим  и  сотрудникам  уполномоченного  органа  по
обеспечению безопасности дорожного движения наименование
и место нахождения страховщика, с которым заключен договор
обязательного  страхования  ответственности  владельцев
транспортных средств;
3) при  совершении  транспортного  происшествия  принять
разумные  и  доступные  в  сложившихся  обстоятельствах  меры,
чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том
числе  меры  к  спасению  имущества  и  оказанию  помощи
пострадавшим лицам;
4)сообщить в соответствующие органы и организации исходя из
их  компетенции  (подразделения  уполномоченного  органа  по
обеспечению  безопасности  дорожного  движения,  органы
государственной  противопожарной  службы,  службу  скорой
медицинской  помощи,  аварийные  службы)  о  транспортном
происшествии и пострадавших лицах;
5)при  совершении  транспортного  происшествия
незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения
письменного направления уполномоченного должностного лица
пройти  медицинское  освидетельствование  для  установления
факта  употребления  психоактивного  вещества  и  состояния
опьянения  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Республики Казахстан;
6) незамедлительно,  но  не  позднее  двух рабочих дней со  дня
сообщения  страховщику  о  наступлении  страхового  случая
уведомить об этом потерпевшего.
Условия  страхования,  не  изложенные  в  настоящем
уведомлении,представлены  на  сайте  www.asko24.kz в  разделе
Правила страхования.
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