


Қызметі үшін тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-              

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру ережесі  

2 

 

МАЗМҰНЫ: 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ................................................................................................................................................... 3 

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ........................................................................................................................................ 4 

3. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ ........................................................................................................................................ 4 

4. ҚЫЗМЕТІ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА ЗИЯН КЕЛТІРУ ҚАУПІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ОБЪЕКТІЛЕР ...................... 4 

5. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ .............................................................................................................. 4 

6. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРI ................................................................................................ 5 

7. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ ............................................................ 5 

8. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАСАСУ ТӘРТIБI....................................................................................... 5 

9. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ ........................................................................................................ 6 

10. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ТОҚТАТУ .................................................................................. 6 

11. САҚТАНУШЫНЫҢ, САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ, ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI 6 

12. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ .............................................................................................................. 8 

13. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАСТАЛУЫН ЖӘНЕ ЗАЛАЛДАРДЫҢ МӨЛШЕРІН РАСТАЙТЫН 

ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ ................................................................................................................................................... 10 

14. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ .............................................. 10 

15. САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАН БОСАТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ ............. 11 

16. ЗИЯН КЕЛТIРГЕН ТҰЛҒАҒА КЕРI ТАЛАП ҚОЮ ҚҰҚЫҒЫ. ............................................................................... 11 

17. ҚЫЗМЕТІ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА ЗИЯН КЕЛТІРУ ҚАУПІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ОБЪЕКТІЛЕР ИЕЛЕРІНІҢ 

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ДАУЛАРДЫ 

РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ........................................................................................................................................ 12 

18. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ................................................................................................................................... 12 

19. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР .......................................................................................................................................... 12 

 

  



Қызметі үшін тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-              

құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру ережесі  

3 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі – «Сақтандырушы») осы Қызметi үшiншi 
тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық 

жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру ережелері (бұдан әрі – «Ереже») және Қазақстан 

Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі № 580-II «Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру 

қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi 
сақтандыру туралы» заңы (бұдан әрі – «Заң») негізінде қауіпті өндірістік фактор өмiрiне, 

денсаулығына және (немесе) мүлкiне зиян келтірген үшiншi тұлғалардың мүлiктiк мүдделерiн 

қорғауды сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету мақсатында қызметi 
үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық 

жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын (бұдан әрі – «Сақтандыру шарты») жасады. 

 

1.2. Ережелерде мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 

1.2.1. апат – ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) қауіпті өндірістік объектіде 

қолданылатын техникалық құрылғылардың қирауы, бақылауға болмайтын жарылыс және 

(немесе) қауіпті заттардың шығарындысы; 

1.2.2. оқиға – аварияға алып келмеген, қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық 

құрылғылардың жұмыс істемей қалуы немесе бүлінуі, технологиялық процесті жүргізудің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу;  

1.2.3. қауіпті өндірістік фактор – қауіпті өндірістік объектілердегі апаттар, оқиғалар кезінде 
туындайтын, үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіретін 

физикалық құбылыс;  

1.2.4. қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектінің иесі – қызметі 

үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектіге меншік құқығында, 
шаруашылық жүргізу құқығында немесе жедел басқару құқығында не кез келген басқа да заңды 

негізде иелік ететін жеке және (немесе) заңды тұлға;  

1.2.5. қауiптi өндiрiстiк фактор - жазатайым оқиғалар, қауiптi өндiрiстiк объектiлердегi инциденттер, 
үшiншi тұлғалардың өмiрiне, денсаулығына және (немесе) мүлкiне зиян келтiру кезiнде пайда 

болатын физикалық құбылыс; 

1.2.6. Пайда алушы – Ережелерге сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып табылатын тұлға;   

1.2.7. қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объект иесінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі – үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне 

қауіпті өндірістік фактор келтірген зиянды жеке және (немесе) заңды тұлғалардың Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өтеу міндеті; 
1.2.8. Сақтандырылушы – өзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға; 

1.2.9. Сақтанушы – Сақтандырушымен Міндетті сақтандыру шартын жасасқан тұлға. Егер 

Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылушы болып 
табылады;  

1.2.10. сақтандыру төлемі – Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға 

(Пайда алушыға) сақтандыру сомасының шегінде төлейтін ақша сомасы; 

1.2.11. сақтандыру омбудсманы - «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес сақтандыру нарығына қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге 

асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға; 

1.2.12. сақтандыру сыйлықақысы – Сақтандырушының Сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде 
Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру төлемін жүргізуге міндеттемелер қабылдағаны үшін 

Сақтанушының Сақтандырушыға төлеуге міндетті ақша сомасы; 

1.2.13. сақтандыру сомасы – міндетті сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы 
басталған кезде Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ақша сомасы;  

1.2.14. сақтандыру жағдайы – оның басталуына орай Сақтандыру шарты сақтандыру төлемін жүзеге 

асыруды көздейтін оқиға;  

1.2.15. Сақтандырушы – сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензиясы бар, сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға немесе өзге 

тұлғаға (Пайда алушыға) шартта белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру 

төлемін жүргізуге міндетті заңды тұлға; 
1.2.16. үшінші тұлға – өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне қауіпті өндірістік фактор зиян 

келтірген тұлға.   

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектінің қызметкерлері мен 

иелері үшінші тұлға болып табылмайды.  
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1.2.17. уәкілетті орган – өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы басшылықты және салааралық 

үйлестіруді, мемлекеттік саясатты әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асыратын орталық 

атқарушы орган. 

 

2. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ 

2.1. Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру объектiсi қауіпті өндірістік фактор өзінің 

үшiншi тұлғалардың өмiрiне, денсаулығына және (немесе) мүлкiне келтірген зиянды өтеудiң 
қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объект иесiнiң Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген мiндетiне байланысты мүлiктiк мүддесi 

болып табылады. 

 

3. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ 

3.1. Қауіпті өндірістік фактор үшiншi тұлғаның өмiрiне, денсаулығына және (немесе) мүлкiне 

келтірген зиянды өтеу жөнiндегi Сақтанушының (Сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық 

жауапкершiлiгiнiң басталу фактiсi сақтандыру жағдайы деп танылады.  

 

4. ҚЫЗМЕТІ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА ЗИЯН КЕЛТІРУ ҚАУПІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ОБЪЕКТІЛЕР 

4.1. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өнеркәсіптік 

қауіпсіздігі декларациялануға жататын объектілер қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру 

қаупімен байланысты объектілер болып табылады. 

4.2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялары тіркелген объектілер туралы мәліметтер 

уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.  

4.3. Егер объект иесінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылу мерзімі 

ішінде объект уәкілетті орган бекіткен, қауіпті өндірістік объектілерді 

декларацияланатындарға жатқызу өлшемшарттарына сәйкес келмесе, онда Сақтанушы 

уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне объектідегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-

күйі туралы ақпарат береді. 

4.4. Объектінің Ережелердегі 4.3 тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келмеуі объект 

иесіне сақтандыру шартын мерзімімен бұрын тоқтату құқығын береді. Бұл ретте 

Сақтандырушының сақтандыру қолданылған мерзім ішіндегі уақытқа пропорционал 

сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігіне құқығы бар. 
 

5. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 

5.1. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті 
қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшерін (бұдан әрі – «АЕК») құрайды: 

  
Сақтандыру сомасының 

мөлшері 
қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің салдарынан 

зардап шеккендердің ең жоғары ықтимал саны 

5.1.1.  600 мың АЕК 4 000 (төрт мың) адамнан асса; 

5.1.2.  350 мың АЕК 2 000 (екі мыңнан) асатын адамды құраса, бірақ 4 000 (төрт мың) 
адамнан аспаса; 

5.1.3.  225 мың АЕК 1 500 (бір жарым мыңнан) асатын адамды құраса, бірақ 2 000 (екі 

мың) адамнан аспаса; 

5.1.4.  115 мың АЕК 750 (жеті жүз елуден) асатын адамды құраса, бірақ 1 500 (бір 

жарым мың) адамнан аспаса; 

5.1.5.  50 мың АЕК 300 (үш жүзден) асатын адамды құраса, бірақ 750 (жеті жүз елу) 

адамнан аспаса; 

5.1.6.  30 мың АЕК 150 (жүз елуден) асатын адамды құраса, бірақ 300 (үш жүз) адамнан 

аспаса; 

5.1.7.  12 мың АЕК 75 (жетпіс бестен асатын адамды құраса, бірақ 150 (жүз елу) 
адамнан аспаса; 

5.1.8.  5 мың АЕК 10 (оннан) асатын адамды құраса, бірақ 75 (жетпіс бес) адамнан 

аспаса; 
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5.1.9.  1 мың АЕК 10 (он) адамға дейін болса, өзге де декларацияланған қауіпті 
өндірістер үшін   

 

6. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРI 

6.1. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi қызметi үшiншi тұлғаларға 

зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiнiң қауіптілік деңгейіне қарай сақтандыру сомасы 

мөлшерiнiң 0,72 пайызынан 2,02 пайызына дейiнгi шекте тараптардың келiсiмi бойынша 

белгiленедi.   
6.2. Нақты объект үшін сақтандыру тарифінің шамасы жыл сайын уәкілетті орган айқындайтын 

объект қауіптілігінің жалпы деңгейіне қарай белгіленеді.  

6.3. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері Сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру тарифі, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган айқындаған объект қауіптілігінің жалпы 

деңгейі ескеріле отырып белгіленеді.  

 
6.4. Декларациялауға және сақтандыруға жататын қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымдар 

қауіптілігінің жыл сайынғы жалпы деңгейі туралы ақпаратты уәкілетті орган өзінің интернет-

ресурсына орналастырады немесе республикалық мерзімді баспа басылымдарында қазақ және 

орыс тілдерінде жариялайды.  
6.5. Объектінің жалпы қауіптілік деңгейі сақталған немесе төмендеген кезде сақтандыру 

сыйлықақысы осы тарауға сәйкес белгіленген сақтандыру тарифі бойынша төленеді.  

6.6. Объект қауіптілігінің жалпы деңгейі сақтандыру тарифіне шаққандағы орташа салалық 
көрсеткіштермен салыстырғанда ұлғайған кезде объект қауіптілігінің жалпы деңгейі ұлғаюының 

бір пайызы үшін он пайыз мөлшерінде арттырылып отыратын коэффициент қолданылады.  

6.7. Арттырылып отыратын коэффициент ескерілген сақтандыру тарифінің шамасы осы тараудың 
6.1-тармағында белгіленген сақтандыру тарифінің мөлшерінен аспауға тиіс.  

 

7. САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ 

7.1. Сақтандыру сыйлықақысы Сақтандыру шарты жасалғаннан кейін он күннің ішінде бір мезгілде 

төленеді. 
7.2. Сақтандыру шарты кез келген негіздер бойынша өзгерген кезде жаңадан есептелген және бұрын 

төленген сақтандыру сыйлықақылары арасындағы айырма он бес күн ішінде қосымша төленуге 

(қайтарылуға) тиіс.  

7.3. Сақтандыру шартында Сақтанушының сақтандыру жарналарын Сақтандыру шартында 
айқындалған тәртіппен енгізу арқылы сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлеу құқығы көзделуі 

мүмкін.  

7.4. Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-
қол ақшасыз тәсілмен төлеу мүмкіндігін береді. 

 

8. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАСАСУ ТӘРТIБI 

8.1. Объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты Заңға және Ережелерге 

сәйкес үшiншi тұлғалардың пайдасына Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында жасалатын 
шарттың негiзiнде жүзеге асырылады.  

8.2. Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiнiң иесi бiреуден көп 

болған кезде Сақтандыру шарты объектiнiң барлық иелерiн Сақтандырылушылар ретiнде 
сақтандыру полисiнде мiндеттi түрде көрсете отырып, олардың кез келген бiреуiмен жасалады. 

8.3. Сақтандыру шартында, моральдық зиянды, қолдан шыққан пайданы өтеу мен тұрақсыздық 

айыбын төлеудi қоспағанда, қауіпті өндірістік фактордың үшiншi тұлғаның өмiрiне, 

денсаулығына және (немесе) мүлкiне келтірген зиянның зардабынан туындайтын мiндеттемелер 
бойынша сақтандыру төлемiн жүзеге асыру көзделедi.  

8.4.  Сақтанушы Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге мiндеттенедi, ал 

Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға (Пайда алушыға) Заңда және 
Ережелерде белгiленген мөлшерде, тәртiппен және мерзiмде сақтандыру төлемiн жүзеге асыруға 

мiндеттенедi.  

8.5. Сақтандыру шарты Сақтандырушының сақтандыру полисін электрондық нысанда ресімдеуі 
арқылы жасалады. 

8.6. Сақтанушының өтiнiшi Сақтандыру шартын жасасу үшiн негiз болып табылады.  
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8.7. Сақтандыру шартында көрсетiлуге тиiстi талаптардың толық еместiгi үшiн жауапкершiлiктi 
Сақтандырушы өз мойнына алады. Сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының 

толық еместiгi салдарынан дау туындаған жағдайда, дау Сақтанушының пайдасына шешiледi. 

8.8. Сақтандыру шарты Сақтанушының қалауы бойынша сақтандырушыға жазбаша өтініш жасау не 
сақтанушы мен сақтандырушы арасында сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана 

отырып, электрондық нысанда ақпарат алмасу арқылы жасалуы мүмкін.   

8.9. Егер Сақтандырушы Сақтандыру шартын Сақтанушының (Сақтандырылушының) немесе 

үшiншi тұлғаның жағдайын Ережелерде көзделгенмен салыстырғанда нашарлататын 
талаптармен жасаса, онда сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы Сақтанушының 

(Сақтандырылушының) немесе үшiншi тұлғаның алдындағы мiндеттеменi Ережелерде 

белгiленген талаптар бойынша өз мойнына алады.  
 

9. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ 

9.1. Егер Сақтандыру шартының талаптарында өзгеше көзделмесе, Сақтандыру шарты Сақтанушы 

бірінші сақтандыру жарнасын төлеген кезден бастап күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi 

болады.  
9.2. Сақтандыру шарты ол күшіне енген күннен бастап он екі айдан аспайтын мерзімге жасалады.  

9.3. Объект иесі қызметін он екі айдан аз мерзімде жүзеге асырған жағдайда, Сақтандыру шарты 

қызметті жүзеге асыру мерзіміне, бірақ кемінде алты айға жасалады.  
9.4. Сақтандыру қорғанышының қолданылу кезеңі Сақтандыру шартының қолданылу мерзіміне 

сәйкес келеді.  

9.5. Егер Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтандыру шартының қолданылуы Қазақстан 

Республикасының аумағымен шектеледi.  
 

10. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ТОҚТАТУ 

10.1. Сақтандыру шарты: 

10.1.1. Сақтандыру шартының қолданылу мерзiмi аяқталған; 
10.1.2. Сақтандыру шарты мерзiмiнен бұрын тоқтатылған; 

10.1.3. Сақтандырушы Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы мөлшерiнде сақтандыру 

төлемiн (сақтандыру төлемдерiн) жүзеге асырған жағдайларда тоқтатылды деп саналады. 

10.2. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатудың тәртiбi, талаптары мен салдары Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес айқындалады.  

 

11. САҚТАНУШЫНЫҢ, САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ, ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МIНДЕТТЕРI 

11.1. Сақтанушы құқылы: 
11.1.1. Сақтандырушыдан объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру талаптарын, 

Сақтандыру шарты бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiрудi талап етуге;  

11.1.2. сақтандыру тәуекелiн бағалау үшiн тәуелсiз сарапшыны тартуға;  
11.1.3. келтiрiлген зиянның мөлшерiн бағалаудың нәтижелерiмен және Сақтандырушы және (немесе) 

тәуелсiз сарапшы жүргiзген сақтандыру төлемi мөлшерiнiң есептерiмен танысуға;  

11.1.4. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатуға;  
11.1.5. Сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін Сақтандыру ережесінің 17 тарауында 

көзделген ерекшеліктерді ескере отырып Сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе 

сотқа жүгінуге; 

11.1.6. өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру 
омбудсманына, соның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде 

оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге; 

11.1.7. қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiдегi сақтандыру тәуекелiн 
азайтуға әкеп соғуы мүмкiн мән-жайлар өзгерген жағдайда (сақтандыру жағдайының басталу 

ықтималдығы немесе ол басталған кезде болуы мүмкiн зиян мөлшерi), Сақтандыру шартының 

талаптарын өзгертудi талап етуге;  
11.1.8. Заңда және Ережелерде көзделген жағдайларда және тәртiппен сақтандыру төлемiн алуға;  

11.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн басқа әрекеттерді орындауға. 

 

11.2. Сақтанушы міндетті: 
11.2.1. сақтандыру сыйлықақысын Сақтандыру шартында белгiленген мөлшерде, тәртiппен және 

мерзiмдерде төлеуге;  
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11.2.2. Шарт жасалған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде бұл туралы уәкілетті органды хабардар 
етуге;  

11.2.3. Сақтандыру шартын жасасу кезiнде Сақтандырушыға объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн 

мiндеттi және ерiктi сақтандырудың бұрынғы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру 
төлемдерi мен Сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi өзге де мәлiметтер туралы ақпаратты 

беруге;  

11.2.4. үш жұмыс күнi iшiнде Сақтандырушыға және құзыретiн негiзге ала отырып уәкілетті 

мемлекеттiк органдарға мән-жайлардың өзгергенi туралы, егер бұл өзгерiстер сақтандыру 
тәуекелiнiң ұлғаюына әсер етуi мүмкiн болса, хабарлауға;  

11.2.5. Сақтандырушыға және құзыретiн негiзге ала отырып мемлекеттiк органдарды сақтандыру 

тәуекелiн едәуiр ұлғайтуы мүмкiн, қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты 
объектiде жоспарланып отырған жаңғырту және (немесе) қайта бейiндеу туралы хабарлауға;   

11.2.6. қауіпті өндірістік факторлардың үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) 

мүлкіне зиянды әсерін болғызбау жөніндегі қажетті және мүмкін болатын шараларды қолдануға ;  
11.2.7. сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзiне белгiлi болғанда бұл туралы дереу, бiрақ үш 

күннен кешiктiрмей Сақтандырушыға хабарлауға;  

11.2.8. қауіпті өндірістік факторлардың үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және/немесе 

мүлкіне әсері туындаған кезде болуы мүмкiн шығындарды болдырмау немесе азайту, соның 
iшiнде мүлiктердi аман алып қалу және зардап шеккен адамдарға көмек көрсету жөнiнде 

қалыптасқан жағдайдағы ақылға қонымды және қолдан келетiн шараларды қолдануға; 

11.2.9. қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiдегi апаттың, оқиғаның 
туындау себептерi мен өзге де мән-жайларға өз бетiнше зерттеп-тексеру жүргiзу мүмкiндiгiмен 

Сақтандырушының өкiлiн қамтамасыз етуге;   

11.2.10. зақымданған мүлiктiң және бүлiну аймағының олардың сақтандыру жағдайы басталғаннан 

кейiнгi күйiнде Сақтандырушының өкiлi қарағанға дейiн сақталуын (eгep бұл қауiпсiздiк 
мүдделерiне қайшы келмесе немесе зиян мөлшерiне әсер етпесе) қамтамасыз етудiң мүмкiн 

болатын барлық шараларын қолдануға;  

11.2.11. Сақтандырушыға барлық қолда бар қажеттi ақпарат (қажет болған кезде - жазбаша түрде) пен 
сақтандыру жағдайының басталу себептерi, барысы және салдары туралы, сондай-ақ келтiрiлген 

зиянның сипаты мен мөлшерi туралы талқылауға мүмкiндiк беретiн құжаттарды беруге;   

11.2.12. қауіпті өндірістік фактор үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне 
келтірген зиянды өтеу туралы талап немесе талап-арыз қойылғаны жөнiнде өзiне белгiлi 

болғанда, үш жұмыс күнi iшiнде бұл туралы Сақтандырушыға кез келген қолжетiмдi тәсiлмен 

хабарлауға;   

11.2.13. келтiрiлген зиян үшiн жауапты тұлғаға қойылатын керi талап құқығының Сақтандырушыға өтуiн 
қамтамасыз етуге;  

11.2.14. Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 

әрекеттерді жасауға. 
 

11.3. Сақтандырушы құқылы: 

11.3.1. Сақтандыру шартын жасасу кезiнде Сақтанушыдан (Сақтандырылушыдан) Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексiнде көзделген мәлiметтерден басқа, Ережелерге сәйкес 

Сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi мәлiметтердi, соның iшiнде объектiлер иелерiнiң 

жауапкершiлiгiн мiндеттi және ерiктi сақтандырудың бұрынғы шарттары, сақтандыру 

жағдайлары және сақтандыру төлемдерi туралы ақпаратты беруiн талап етуге;  
11.3.2. сақтандыру тәуекелiн бағалау үшiн тәуелсiз сарапшыны тартуға; 

11.3.3. тиiстi мемлекеттiк органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретiн негiздей отырып, сақтандыру 

жағдайының басталу фактiсiн және үшiншi тұлғаларға келтiрiлген зиянның мөлшерiн растайтын 
құжаттарды сұратуға;  

11.3.4. үшiншi тұлғалардың зақымданған мүлкiн және бүлiну аймағын қарап тексеруге қатысуға және 

қарап тексеру актiлерiне қол қоюға; 

11.3.5. қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiдегi сақтандыру тәуекелiн 
(сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығы немесе ол басталған кезде болуы мүмкiн зиян 

мөлшерi) ұлғайтуға әкеп соғуы мүмкiн мән-жайлар өзгерген жағдайда Сақтандыру шартының 

талаптарын өзгертуiн талап етуге;  
11.3.6. келтiрiлген зиянды өтеуге байланысты қатынастарда Сақтанушының (Сақтандырылушының) 

атынан және оның тапсырмасы бойынша өкiлдiк етуге; 

11.3.7. Сақтанушының (Сақтандырылушының) тапсырмасы бойынша Пайда алушылар ұсынатын 
талап-арыздарға қатысты оның атынан сотта iс жүргiзудi өзiне қабылдауға құқылы. Алайда, 
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Сақтандырушының бұл iс-әрекеттерi оның сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi өз 
міндетін мойындауы деп бағалануға тиiс емес;  

11.3.8. зиян келтiрiлгенi үшiн жауапты тұлғаға керi талап қоюға;  

11.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн басқа әрекеттерді орындауға. 
 

11.4. Сақтандырушы міндетті: 

11.4.1. Сақтанушыны (Сақтандырылушыны) объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi 

сақтандыру талаптарымен таныстыруға, Сақтандыру шартынан туындайтын оның құқықтары 
мен мiндеттерін түсіндіруге; 

11.4.2. Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) сақтандыру полисін ресімдеуге; 

11.4.3. сақтандыру жағдайы басталған кезде Заңда және Ережелерде көзделген тәртiппен және жағдайда 
сақтандыру төлемiн жүргізуге;   

11.4.4. сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның мөлшерін 

растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл 

туралы өтініш берушіге хабарлауға; 

11.4.5. сақтандыру төлемiн төлеуден бас тарту туралы шешiм қабылданған жағдайда Сақтанушыға 

(Пайда алушыға) бас тартудың дәлелдi негiзделген себептерiн жазбаша нысанда жiберуге; 
11.4.6. сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;  

11.4.7. Сақтанушыдан (үшінші тұлғадан, Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде 

Сақтанушының (үшінші тұлғаның, Пайда алушының) талаптарын қарауға және дауды одан әрі 
реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап беруге; 

11.4.8. Сақтанушыдан (үшінші тұлғадан, Пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін 

өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды сақтандыру 

омбудсманына алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде қайта жіберуге міндетті;  
11.4.9. Сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 

әрекеттерді жасауға 

 

11.5. Үшінші тұлғалар құқылы: 

11.5.1. қауіпті өндірістік факторлардың өздерінің өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиянды 

әсерінің салдарынан болған сақтандыру жағдайының басталуы туралы Сақтандырушыға 
хабарлауға;  

11.5.2. Сақтанушының (Сақтандырылушының) орнына сақтандыру төлемiн жүзеге асыру үшiн қажеттi 

құжаттарды жинауды жүргiзуге және оларды Сақтандырушыға табыс етуге;  

11.5.3. келтiрiлген зиянның мөлшерiн бағалау үшiн тәуелсiз сарапшы көрсететiн қызметтердi 
пайдалануға;  

11.5.4. келтiрiлген зиянның мөлшерiн бағалау нәтижелерiмен және сақтандыру төлемi мөлшерiнiң 

есептерiмен танысуға;  
11.5.5. сақтандыру төлемiн Ережелерде белгiленген мөлшерде, тәртiппен және мерзiмдерде алуға; 

11.5.6. объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді 

реттеу үшін Сақтандыру ережесінің 17 тарауында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып 
Сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге; 

11.5.7. өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру 

омбудсманына, соның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не Сақтандырушы, соның ішінде 

оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге; 
11.5.8. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Сақтандырушының сақтандыру 

төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешімімен келіспеуге;  

11.5.9. келтiрiлген зиянды келтiрiлген зиян сомасының алынған сақтандыру төлемдерiнiң сомасынан 
асатындай мөлшерде өтеу туралы Сақтанушыға талап қоюға.  

11.5.10. Ережелердің 11.5-тармағында белгiленген үшiншi тұлғалардың құқықтары заңдарда көзделген 

жағдайларда өзге тұлғаларға (Пайда алушыларға) ауысады.  

 

12. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 

12.1. Сақтандырушы немесе тәуелсiз сарапшы сақтандыру сомасының мөлшерiн апаттың, оқиғаның 

себептерiн тексеру актiсiнiң, сот шешiмдерiнiң және келтiрiлген зиянның мөлшерi туралы 

деректер қамтылған басқа да материалдардың негiзiнде айқындайды.  
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12.2. Әрбiр үшiншi тұлғаның өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн сақтандыру сомасының 
мөлшері Заңда және Ережелерде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына 

белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгiленедi және: 

12.2.1. қаза тапқан кезде – 1000; 

12.2.2. мүгедектiк белгiленген кезде: 

I топтағыларға 800  

II топтағыларға 600  

III топтағыларға 500  

Мүгедек балаға 500  

12.2.3. мертiгу, жарақаттану немесе денсаулықтың өзге де зақымдануы кезiнде мүгедектiк 
белгiленбей - амбулаториялық және (немесе) стационарлық емделуге жұмсалған iс жүзiндегi 

шығыстар мөлшерiнде, бiрақ 300-ден аспайтындай мөлшердi құрайды. Бұл ретте сақтандыру 

сомасының мөлшері әрбiр стационарлық емделу күнi үшiн кемiнде 2 АЕК құрауға тиiс. 
12.3. Мүлiк зақымданған кезде келтiрiлген зиянның мөлшерi оны қалпына келтiру құнының есебi 

негiзге алынып, сақтандыру жағдайы басталғанға дейiн мүлiктiң орын алған тозуы ескерiле 

отырып айқындалады.  
12.4. Мүлiктi қалпына келтiру құны сақтандыру жағдайы басталған кезде қолданылған орташа 

нарықтық баға мен тарифтер негiзiнде айқындалады.  

12.5. Мүлiк жойылған кезде келтiрiлген зиянның мөлшерi мүлiктiң нақты құны негiзге алынып, 

мүлiктiң сақтандыру жағдайы басталған күнгi тозуы ескерiле отырып айқындалады. 
12.6. Мүлiктi қалпына келтiру техникалық жағынан мүмкiн болмаса немесе экономикалық тұрғыдан 

негiзсiз болса, ол жойылды деп есептеледi. Мүлiктi қалпына келтiру, егер бұл ретте күтiлетiн 

шығыстар (қалпына келтiру құны) оның сақтандыру жағдайы басталған күнгi есептелген тозуын 
ескере отырып, мүлiктiң нақты құнының сексен пайызынан асып кетсе, экономикалық тұрғыдан 

негiзсiз деп есептеледi.  

12.7. Сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесiнде әрбiр үшiншi тұлғаның мүлкiне келтiрiлген 

зиянның мөлшерiн Сақтанушының (Сақтандырылушының) немесе Пайда алушы болып 
табылатын өзге тұлғаның өтiнiшi бойынша Сақтандырушы айқындайды. Келтiрiлген зиянның 

мөлшерiн бағалауды қажет болған кезде тәуелсiз сарапшы жүргiзуi мүмкiн. Келтiрiлген зиянды 

бағалау нәтижелерiмен келiспеген жағдайда тараптар өзгеше дәлелдеуге құқылы.  
12.8. Сақтандыру төлемi үшiншi тұлғаға келтiрiлген залалдың (нақты зиянның) мөлшерiнен аспауға 

тиiс.  

12.9. Әрбiр үшiншi тұлғаның өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн сақтандыру төлемi 
Ережелердің 12.2-тармағында белгiленген мөлшерде жүзеге асырылады.  

12.10. Сақтандырушы келтiрiлген зиянның мөлшерiн айқындау мақсатымен қосымша тексеру 

жүргiзуге құқылы. Осыған байланысты ол мемлекеттiк органдардан апатты, оқиғаны техникалық 

тексеру материалдарын, зиян келтiруге байланысты құжаттарды, медициналық құжаттарды, 
шығын болған (бүлiнген, жойылған) мүлiктiң құны, жүргiзiлген жұмыстардың, келтiрiлген 

шығындардың құны туралы талқылауға мүмкiндiк беретiн шоттарды, сондай-ақ өзге де қажеттi 

құжаттарды талап етуге құқылы.  
12.11. Сақтандыру төлемдерi Сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының шегiнде 

жүргiзiледi.  

12.12. Yшiншi тұлғаларға келтiрiлген зиянды толық өтеу үшiн сақтандыру сомасы жетiспеген кезде 
Сақтандырушы Ережелердің 14.5-тармағында көзделген тәртiппен Сақтандыру шартында 

белгiленген сақтандыру сомасы шегiнде сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырады. Бұл ретте 

Пайда алушы келтiрiлген зиянды келтiрiлген зиянның сомасы алынған сақтандыру төлемiнiң 

сомасынан асатындай мөлшерде өтетy туралы тiкелей Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) талап 
қоюға құқылы.  

12.13. Объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi бiрнеше Сақтандырушыда 

сақтандырылған кезде әрбiр Сақтандырушы өзiмен жасалған шарт шегiнде Сақтанушының 
алдында жауапкершiлiкте болады, алайда Сақтанушының (Пайда алушының) барлық 

Сақтандырушылардан алған сақтандыру төлемдерiнiң жалпы сомасы нақты зияннан аспауға 

тиiс. 

12.14. Бұл ретте Сақтанушы өзiмен жасалған шартта көзделген сақтандыру сомасының көлемiнде кез 
келген Сақтандырушыдан сақтандыру төлемiн алуға құқылы. Егер алынған сақтандыру төлемi 

нақты зиянды жаппаған жағдайда, Сақтанушы жетпейтiн соманы басқа Сақтандырушыдан алуға 

құқылы.   
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12.15. Сақтандыру төлемiнен толықтай немесе iшiнара босатылған Сақтандырушы келтiрiлген зиянды 
басқа Сақтандырушылардың өтегенiне орай, Сақтанушыға шеккен шығыстарды шегере отырып, 

сақтандыру сыйлықақысының тиiстi бөлiгiн қайтаруға мiндеттi.  

12.16. Келтiрiлген зиянды басқа тұлғалар да өтеген жағдайларда, Сақтандырушы Сақтандыру шарты 
бойынша сақтандыру төлемiнiң сомасы мен басқа тұлғалар өтейтiн соманың арасындағы 

айырманы ғана төлейдi. Сақтанушы өзiне белгiлi болған, басқа тұлғалардың үшiншi тұлғаларға 

зиянды өтеуге жүргiзген төлемдерi туралы Сақтандырушыға хабарлауға мiндеттi. 

12.17. Сақтандырушы Сақтанушының сақтандыру жағдайында залалды болдырмау немесе азайту 
мақсатында шеккен шығыстарын да, егер мұндай шығыстар қажет болса және (немесе) 

Сақтандырушының нұсқауларын орындау үшiн жүргiзiлсе, тiптi тиiстi шаралар сәтсiз болса да, 

өтеуге мiндеттi. Аталған шығыстарды өтеудi Сақтандырушы тиiстi шығындар туралы актiнi 
алған күннен бастап, бiрақ сақтандыру төлемдерi жүзеге асырылғаннан кейiн, отыз күн ішінде 

жүргізеді.  

12.18. Сақтанушының аталған шығыстары нақты мөлшерде өтеледi, алайда сақтандыру төлемi мен 
шығыстар өтемiнiң жалпы сомасы Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сомасынан 

аспайтындай болып өтеледi. Егер шығыстар Сақтанушы Сақтандырушының нұсқауларын 

орындауы нәтижесiнде туындаған болса, олар сақтандыру сомасына қатыссыз, толық мөлшерде 

өтеледi.  
12.19. Жәбiрленушi қайтыс болып, оның мұрагерлерi жоқ болған жағдайда, жәбiрленушiнi жерлеген 

тұлғаға Сақтандырушы жерлеуге қажеттi шығыстарды нақты жұмсалған шығындар мөлшерiнде, 

бiрақ Сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының шегiнде өтейдi. 
 

13. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАСТАЛУЫН ЖӘНЕ ЗАЛАЛДАРДЫҢ МӨЛШЕРІН 

РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ  

13.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемi туралы талапты Сақтанушы (Сақтандырылушы) не Пайда 

алушы болып табылатын өзге тұлға мынадай құжаттарды қоса тiркей отырып, жазбаша нысанда 
ұсынады:  

13.1.1. Пайда алушының келтiрiлген зиян мен оның мөлшерiн растайтын құжаттарды қоса тiркеп, 

зиянды өтеу туралы Сақтандырушы мойындаған талаптары немесе қауіпті өндірістік фактор 
үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірген зиянды өтеу туралы 

заңды күшiне енген сот шешiмi;  

13.1.2. зиянды болдырмау немесе мөлшерiн азайту жөнiнде шаралар қабылдауға байланысты 

шығыстарды растайтын құжаттар (болған жағдайда).  
13.2. Өтініш берушінің қалауы бойынша сақтандыру төлемі туралы талап сақтандыру төлемін жүзеге 

асыру үшін қажетті құжаттар электрондық көшірмелер немесе электрондық құжаттар түрінде қоса 

беріле отырып, электрондық нысанда жіберілуі мүмкін. Бұл ретте электрондық нысандағы 
сақтандыру төлемі туралы талап өтініш берушіні Сақтандырушыға құжаттардың түпнұсқаларын 

Сақтандырушының тұрған жері бойынша ұсынудан босатпайды. 

13.3. Құжаттарды қабылдаған Сақтандырушы табыс етiлген құжаттардың толық тiзбесiн және олар 
қабылданған күндi көрсете отырып, өтiнiш берушiге анықтама беруге мiндеттi.   

13.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) сақтандыру төлемі туралы талапты электрондық 

нысанда жөнелткен жағдайда, Сақтандырушы оған осы анықтаманы электрондық нысанда ұсына 

алады. 
 

14. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫ 

14.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн жүзеге асыру кезiнде Сақтанушыдан (Сақтандырылушыдан) 

немесе Пайда алушы болып табылатын өзге тұлғадан оның Сақтандырушыға талап қою құқығын 

шектейтiн шарттар қабылдауын талап етуге құқылы емес.  
14.2. Үшiншi тұлға (ал ол қайтыс болған жағдайда - оның қайтыс болуына байланысты зиянды өтеуге 

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес құқығы бар тұлға) немесе келтiрiлген зиянды 

Сақтандырушының Заңмен белгiленген жауапкершiлiгiнiң шегiнде үшiншi тұлғаға (зиянды 
өтеуге құқығы бар тұлғаға) өтеген және сақтандыру төлемiн алуға құқық алған өзге тұлға Пайда 

алушы болып табылады.  

14.3. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн Ережелердің 13-тарауында көзделген құжаттарды алған 
күнiнен бастап отыз күннен кешiктiрмей жүргiзедi.  

14.4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн уақтылы жүзеге асырмаған жағдайда Пайда алушыға 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және мөлшерде 

тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.  
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14.5. Қауіпті өндірістік фактор үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне 
келтірген, сақтандыру жағдайы деп Сақтандырушы таныған немесе соттың шешімімен танылған 

зиянды өтеу туралы өтініштерді қанағаттандыру олардың түсу ретімен, ал бірнеше өтініш бір 

мезгілде түскен кезде мынадай кезектілікпен жүзеге асырылады:  
14.5.1. бiрiншi кезекте жеке тұлғалардың өмiрiне және денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу туралы 

талаптар қанағаттандырылады;  

14.5.2. екiншi кезекте жеке тұлғалардың мүлкiне келтiрiлген зиян өтеледi; 

14.5.3. үшiншi кезекте заңды тұлғалардың мүлкiне келтiрiлген зиян өтеледі.  
 

15. САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАН БОСАТУДЫҢ 

НЕГІЗДЕРІ 

15.1. Егер сақтандыру жағдайы: 
15.1.1. қажеттi қорғану мен аса қажеттiлiк жағдайында жасалған iс-әрекеттердi қоспағанда, Пайда 

алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететiн 

қасақана iс-әрекеттерi;  

15.1.2. Пайда алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен 
сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық 

бұзушылықтар деп танылған әрекеттерi салдарынан болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемiн 

толық немесе iшiнара төлеуден бас тартуға құқылы.  
15.2. Егер сақтандыру жағдайы:  

15.2.1. әскери iс-қимылдар;  

15.2.2. азаматтық соғыс, халықтың кез келген толқулары, жаппай тәртiпсiздiк немесе ереуiлдер 

салдарынан болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемдерiн жүзеге асырудан босатылады. 
15.3. Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан бас тартуына мыналар негiз болуы 

мүмкiн: 

15.3.1. Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сомасынан артық зиянды өтеу туралы кез келген 
талаптар;  

15.3.2. Сақтанушының (Сақтандырылушының) және (немесе) Пайда алушы болып табылатын өзге 

тұлғаның залал келтiруге кiнәлi тұлғадан залалдың тиiстi өтемiн алуы;  
15.3.3. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталуы туралы хабарламау. 

15.4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiнен бас тарту туралы шешiм қабылдайды және отыз күн 

iшiнде бас тарту себептерiн дәлелдi негiздей отырып, Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) және 

(немесе) Пайда алушыға жазбаша нысанда хабарлайды.  
15.5. Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүргiзуден бас тартуына Сақтанушы 

(Сақтандырылушы) және (немесе) Пайда алушы болып табылатын өзге тұлға сотқа шағым 

жасауы мүмкiн.  
 

16. ЗИЯН КЕЛТIРГЕН ТҰЛҒАҒА КЕРI ТАЛАП ҚОЮ ҚҰҚЫҒЫ. 

16.1. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған Сақтандырушының: 

16.1.1. Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның 

басталуына ықпал ететiн қасақана iс-әрекеттер жасаған;  
16.1.2. Сақтанушы (Сақтандырылушы) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде 

белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық не 

әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттер жасаған;  
16.1.3. Сақтанушының (Сақтандырылушының) зиянды азайту жөнiнде ақылға қонымды және қолдан 

келетiн шараларды қасақана қолданбауы салдарынан оның мөлшерi ұлғайған;  

16.1.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы) Сақтандырушыға сақтандыру объектiсi туралы, сақтандыру 

тәуекелi, сақтандыру жағдайы және оның салдарлары туралы көрiнеу жалған мәлiметтердi 
хабарлаған;  

16.1.5. Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзiнiң 

талап қою құқығынан бас тартқан, сондай-ақ Сақтандырушыға талап қою құқығының ауысуы 
үшiн қажеттi құжаттарды беруден бас тартқан жағдайларда төленген сома шегiнде Сақтанушыға 

керi талап қоюға құқығы бар. 

16.2. Сақтанушының (Сақтандырылушының) Сақтандыру шарты бойынша өтелген, келтiрiлген зиян 
үшiн жауапты тұлғаға керi талап қою құқығы төленген сома шегiнде сақтандыру төлемiн жүзеге 

асырған Сақтандырушыға ауысады.  

16.3. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемiн жүзеге асырған Сақтандырушы, қасақана iс-

әрекеттердi қоспағанда, қызметтiк, лауазымдық немесе өзге де еңбек мiндеттерiн бұзуы қауіпті 
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өндірістік фактордың туындауына себеп болған олардың қызметкерлерiне керi талап қоюға 
құқылы емес.  

 

17. ҚЫЗМЕТІ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА ЗИЯН КЕЛТІРУ ҚАУПІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ОБЪЕКТІЛЕР 

ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ 

ЖӨНІНДЕГІ ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

17.1. Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дау болған 

кезде Сақтанушы (үшінші тұлға, Пайда алушы): 

17.1.1. талаптарды көрсете отырып және оның талаптарын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, 
Сақтандырушыға (оның ішінде сақтандырушының филиалы, өкілдігі, интернет-ресурстары 

арқылы) жазбаша өтініш жіберуге не 

17.1.2. объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дауларды 
реттеу үшін сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде оның 

интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) 

немесе сотқа өтініш жіберуге құқылы. 

17.2. Сақтандырушы Сақтанушыдан (үшінші тұлғадан, Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде оны бес 
жұмыс күні ішінде қарайды және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап 

береді. 

17.3. Сақтанушы (үшінші тұлға, Пайда алушы) сақтандыру омбудсманына өтініш жасаған жағдайда, 
Сақтандырушы Сақтанушының (үшінші тұлғаның, Пайда алушының), сақтандыру 

омбудсманының сұрау салуы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысты құжаттарды сұрау 

салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті. 

 

18. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

18.1. Сақтандыру шарты бойынша Сақтандырушы мен Сақтанушы арасындағы барлық даулар 

келіссөздер арқылы шешіледі. 

18.2. Келісімге келмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
белгіленген тәртіппен қаралады. 

 

19. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР 

19.1. Ережелермен келісілмеген барлық жағдайлар Сақтандыру шартымен, Полиспен және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен реттеледі.  
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