
Пожар/Өрт

Залив/Су басу

Повреждение/Бүліну

Стихийные бедствия природного характера/Табиғи сипаттағы стихиялық апаттар 

Противоправные действия третьих лиц/Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері III категория/III санат

Добровольное страхование имущества с учетом рисков, связанных со страхованием 

животных/Жануарларды сақтандыруға байланысты тәуекелдерді ескере отырып, мүлікті ерікті 

сақтандыру 

Противоправные действия третьих лиц, включая хищение путем проникновения в места содержания 

животных/Жануарларды ұстайтын орындарға кіру жолымен ұрлауды қоса алғанда үшінші тұлғалардың 

құқыққа қарсы әрекеттері 

Стихийные бедствия/Табиғи апаттар

Болезнь/Ауру

Падеж при отеле/Қонақ үйде өлім

Повреждения в результате несчастного случая, повлекшие гибиль или вынужденный убой 

животного/Жазатайым оқиға салдарынан жануардың өлуіне немесе амалсыз сойылуына әкеп соққан 

зақымдану

Угон/Айдап әкету

Ущерб при ДТП/ЖКО барысындағы шығын 

Ущерб по дополнительному обрудованию/Қосымша жабдықтар бойынша шығындар 

Противоправные действия третьих лиц/Үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері 

Несчастный случай/Жазатайым жағдайы

Ущерб от иных непредвиденных событий/Болжамаған өзге жағдайлармен келітірілген шығындар 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ, УКАЗАННЫХ В 

ПОДПУНКТАХ 3)-7) ПУНКТА 3 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА РК "О 

СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"/"САҚТАНДЫРУ 

ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ" ҚР ЗАҢЫНЫҢ 6 БАБЫ 3 ТАРМАҒЫ 

3)-7) ТАРМАҚШАЛАРЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН 

СЫНЫПТАРДАН ӨЗГЕ МҮЛІКТІ ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

0,03 1,61

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА/АВТОМОБИЛЬ 

КӨЛІГІ ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

3

Гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, 

здоровью третьих лиц/Үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өтеу бойынша 

Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі 

Гражданско-правовой ответственности Страхователя по возмещению вреда имуществу третьих 

лиц/Үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігі 

Причинение вреда отделившимися от движущегося автомобильного транспорта 

элементами/Қозғалыстағы автомобиль көлігінің бөлініп кеткен бөліктерімен зиян келтіру 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА/ АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІН ЕРІКТІ 

САҚТАНДЫРУ 

2

Ущерб от стихийных бедствий/Стихиялық апаттармен келтірілген шығындар 

21.09.2020 г./ж. - 

20.09.2023 г./ж.

Падения пилотируемых летательных аппаратов, их обломков или предметов из них/Басқарылатын ұшу 

аппараттарының, олардың сынықтарының немесе олардан жасалған заттардың құлауы

22,54

I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

1

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ/САҚТАНДЫРУ  ТАРИФТЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 

ТАРИФЫ/ТАРИФТЕР

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АСКО"/ "АСКО" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ/ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ

23.06.2020 г./ж. - 

22.06.2023 г./ж.
0,13 1,32 13,17

РИСКИ/ТӘУЕКЕЛДЕРп.п. КЛАСС СТРАХОВАНИЯ/САҚТАНДЫРУ СЫНЫБЫ  

1

СРОК ДЕЙСТВИЯ/ӘРЕКЕТ 

ЕТУ МЕРЗІМІ

21.10.2020 г./ж. - 

20.10.2023 г./ж.

0,10

1

10

Т мин, (в 

процентах)/Т ең 

аз, (пайызбен)

Т базовый, (в 

процентах)/Т 

негізгі, 

(пайызбен)

Т макс, (в 

процентах)/Т 

ең көп, 

(пайызбен)

Категория/Категориясы

0,104 5,27 15,81

0,016 1,61 24,15

I категория/I санат

I категория/I санат

II категория/II санат

II категория/II санат

III категория/III санат

0,01

1

15

Коэффициент/Мөлшерлеме

III категория/III санат

II категория/II санат

I категория/I санат

3

1

0,02

14

0,02



Риск от стихийных бедствий природного характера/Табиғи сипаттағы апаттар тәуекелі I категория/I санат

Риск частной аварии/Жеке апат тәуекелі 

Риск хранения/Сақтау тәуекелі 

Авария/Апат

Стихийные бедствия (смерчь, ураган, буря, шторм, тайфун, снеговые лавины, обвал, сель, наводнение, 

ливень, удар молнии и др.)/Стихиялық апаттар (құйын, дауыл, боран, теңіз дауылы, тайфун, қарлы көшкін, 

опырылу, тасқын, су басу, нөсер,жай түсу және т.б.)

Страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда (полный пакет):/Зиян 

келтіргені үшін азаматтық-құқықтық жауапкерішілікті сақтандыру  (толық пакет):

внедоговорной ответственности:/ шарттан  тыс жауапкершілік

причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц/үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына зиян келтіру 

причинение вреда имуществу третьих лиц/үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру 

договорной ответственности:/шарттық жауапкершілік:

неоплата товара, работ или услуг/тауарды, жұмысты және қызметті төлемеу 

непоставка или недопоставка товара или продукции/тауарды немесе өнімді толық жеткізбеу не мүлде 

жеткізбеу 

невыполнение или ненадлежащее выполнение работ или оказание услуг/жұмысты немесе қызмет 

көрсетуді орындамау немесе тиісті түрде орындамау 

Потеря работы, потрея дохода, неблагоприятных природных явлений, непрерывных, непредвиденных 

расходов, потеря рыночной стоимости и других убытков в результате осуществления финансово-

хозяйственной деятельности/Жұмысты жоғалту, табысты жоғалту, жағымсыз табиғи көріністері, 

үзіліссіз,  болжамаған шығындар, қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижесінде нарықтық бағаны 

жоғалту және өзге шығындар 

I категория/I санат

Другие убытки в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно 

неполучение ожидаемых доходов по следующим видам сделок:/Қаржы-шаруашылық қызметін іске асыру 

нәтижесінде болған  өзге шығындар, оның ішінде келесі мәмілелер түрлері бойынша болжамды 

табыстарды алу:

II категория/II санат

Купля-продажа, поставка/Сатыпа алу-сату, қойылым

Мена/Айырбастау 

Аренда (в том числе лизинг), подряд/Жалға алу (оның ішінде лизинг), мердігелік

Возмездное оказание услуг/Қызметті ақылы көрсету

Отперерывов в производственной и некоммерческой деятельности/Өндірістік және коммерциялық емес 

қызметтегі үзілістерден болған

Другие убытки в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности/Қаржы-

шаруашылық қызметін іске асыру нәтижесінде болған өзге шығындар

2,06

5

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРОЧИХ 

ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ/ӨЗГЕ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ШЫҒЫНДАРДАН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

7

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА/ТЕМІР ЖОЛ 

КӨЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

КЛАССОВ, УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 9), 10), 11), 11-

1) и 11-2) ПУНКТА 3 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА "О СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"/"САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ" 

ҚР ЗАҢЫНЫҢ 6 БАБЫ 3 ТАРМАҒЫ 9), 10), 11), 11-1) 

ЖӘНЕ 11-2) ТАРМАҚШАЛАРЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН 

СЫНЫПТАРДАН ӨЗГЕ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  

ЖАУАПКЕШІЛІКТІ ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

0,216

41,20,21

Пожар/Өрт

Взрыв, короткое замыкание/Жарылыс, қысқа тұйықталу 

0,02 0,08 1,60

Обвал туннеля, разрушение моста/Туннельдің түсіп кетуі, көпірдің құлауы 

Ошибки при выполнении управления или маневровой работы со стороны машиниста или 

диспетчера/Машинист немесе диспетчер тарапынан басқару немесе маневрлік жұмыс орындау барысында 

Противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбойное нападение)/Үшінші тұлғалардың заңсыз 

әрекеттері  (ұрлау, тонау, қарақшылық тонау)

0,021

I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

0,027 0,5

0,05

20

1

Риск противоправных действий третьих лиц/Сақтау тәуекелі 

16,5
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ/ЖҮКТІ ЕРІКТІ 

САҚТАНДЫРУ 
4

17.10.2020 г./ж. - 

16.10.2023 г./ж.

17.10.2020 г./ж. - 

16.10.2023 г./ж.

22.04.2020 г./ж. -

21.04.2023 г./ж.

0,1

35,7

I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

0,1

III категория/III санат

III категория/III санат

II категория/II санат

33

1

0,20

1

20

170

17.10.2020 г./ж. - 

16.10.2023 г./ж.

1



Непогашение (невнесение) Страхователем суммы недостающего первоначального взноса/Сақтанушының 

жетпей тұрған соманы өтемеуі (енгізбеуі) 
I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

Пожар, взрыв/Өрт, жарылыс 

Случайное непредвиденное столкновение с другим судном или каким-либо неподвижным или плавучим 

объектом, включая лед/Өзге кемемен немесе басқа қозғалмайтын немесе жүзитін объектпен, оның ішінде 

мұзбен кенеттен соқтығысу  

Противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, пиратство)/Үшінші тұлғалардың заңсыз 

әрекеттері  (ұрлау, тонау, қарақшылық)

Угон или пропажа водного траспорта без вести/Су көлігін айдап әкету  немесе із-түссіз жоғалуы 

Случайное повреждение при погрузке, разгрузке или падения груза на борт водного транспорта/Су көлігіне  

жүкті тиеу,түсіру және бортына құлау барысында кенеттен зиян келтіру 

Землетрясение, вулканическое извержение/Жер сілкінісі, жанартаудың атылуы

Обвал, оползни, проседание грунта/Опырылып түсу,көшкін,  жердің басылуы

Падение летательных аппаратов или их обломков и предметов на них/Ұшқыш аппараттардың немесе 

олардың сынықтары мен оларғы заттардың құлауы 

какому-либо плавучему, неподвижному или иному объекту, не являющемуся судном/жүзитін, қозғалмайтын 

және кеме болып табылмайтын қандай да бір кемеге 

за ущерб от загрязнения с судов нефтью/кемелерден мұнаймен ластанудан болған шығын үшін

причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц/үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына зиян келтіру I категория/I санат

причинение вреда имуществу третьих лиц/үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру II категория/II санат

причинение вреда окружающей среде/қоршаған ортаға келтірілген зиян III категория/III санат

I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

Смерть в результате несчастного случая/Жазатайым жағдайы нәтижесінде қайтыс болу  III категория/III санат

13

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ/ЖАЗАТАЙЫМ ЖАҒДАЙЛАРЫНАН ЕРІКТІ 

САҚТАНДЫРУ

0,03

31.08.2020 г./ж. - 

30.08.2023 г./ж.

5

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ/КӘСІБИ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ

0,012 0,12 6,0011

0,012 2,43 20,64

I категория/I санат

Полная утрата Страхователем (Застрахованным) трудоспособности в результате несчастного случая с 

установлением Застрахованному инвалидности I,II,III группы/Жазатайым жағдайы нәтижесінде 

Сақтанушының (Сақтандырылушының) еңбек қабілетін Сақтандырылушыға I,II,III  топтағы мүгедектік 

белгілеумен толық  жоғалтуы  

Временная утрата Страхователем (Застрахованным) трудоспособности в результате несчастного 

случая/Жазатайым жағдайы нәтижесінде Сақтанушының (Сақтандырылушының) еңбек қабілетін 

уақытша жоғалтуы 

II категория/II санат

0,05

1

8,5

12

03.07.2020 г./ж. - 

02.07.2023 г./ж.

23.10.2022 г./ж. - 

22.10.2025 г./ж.

0,01

50

0,64 12,78
03.07.2020 г./ж. - 

02.07.2023 г./ж.

II категория/II санат

III категория/III санат

0,10

1

10.12.2022 г./ж. - 

09.12.2025 г./ж.

I категория/I санат

II категория/II санат

III категория/III санат

0,10

1

20

I категория/I санат

8
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ЗАЙМОВ/ҚАРЫЗДАРДЫ ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ Непогашение Страхователем обязательств по Договору залога/займа в установленный Графиком 

погашения срок/Өтеу кестесімен белгіленген мерзімде кепіл/қарыз Шарты бойынша  міндеттерді 

Сақтанушының өтемеуі 

0,521 2,87 25,075
1

5,84

15.03.2022 г./ж. - 

15.03.2025 г./ж.

10

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА/СУ КӨЛІГІ ИЕЛЕРІНІҢ 

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ЕРІКТІ 

САҚТАНДЫРУ 

9
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА/СУ КӨЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

Наводнение, ураган, буря, смерч, шторм, удар молнии, затопление, опрокидывание/Су басу, дауыл, 

боран,құйын, теңіз дауылы, найзағай соғу, су жайылу, төңкерілу  

причинение вреда жизни/здоровью и/или ущерба имуществу потерпевших/жәбірленушілердің 

өміріне,денсаулығына және мүлкіне зиян келтіру

1

0,1

0,1 5

при столкновении с другими судами/өзге кемелермен соқтығысу барысында 

за ущерб от загрязнения бункерным топливом/бункерлік жанармаймен ластанудан болған шығын үшін 

в связи с перевозкой опасных и вредных веществ/қауіпті және зиянды заттарды тасымалдаумен 

байланысты 

Преднамеренный выброс за борт какого-либо имущества, входящего в оборудование судна, во время 

опасности с целью избегания большого убытка/Қауіп төнген жағдайда аса үлкен шығынды болдырмау 

мақсатында кеменің жабдықтарына кіретін қандай да бір мүлікті алдын ала борт сыртына лақтыру  

0,065

ДОБРОВОЛЬНОЕ ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ/ЕРІКТІ 

ТИТУЛДЫҚ САҚТАНДЫРУ 
Прекращение права собственности на имущество/Мүлікке қатысты меншік құқығын қысқарту 0,045 0,11 4,533

0,4

1

40



Амбулаторно-поликлиническая помощь/Амбулаторлық-емханалық көмек 

Стационарная медицинская помощь/Стационарлық медициналық көмек

Скорая медицинская помощь/Жедел медициналық көмек II категория/II санат
14

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ 

БОЛЕЗНИ/АУЫРУ ЖАҒДАЙЫНАН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ 

I категория/I санат

0,007

Реабилитационно-восстановительное лечение/Сауықтыру-қалпына келтіру емі

3,32 40
31.08.2020 г./ж. - 

30.08.2023 г./ж.

III категория/III санат

0,002

1

12


