
 

 

Жұмыскерді еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқару барысындағы жазатайым оқиғадан міндетті сақтандыру 

КЕЛІСІМ-ШАРТЫ /ДОГОВОР  

обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

г.   

қ. 
сериясы/серия   

I ТАРАУ/ РАЗДЕЛ I 

 

1.  

2. 

САҚТАНУШЫ/ 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Атауы/Наименование "Усть-Каменогорская ТЭЦ" ЖШС/ 

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"  
қол қоюшы/ подписант Генеральный директор  Бексолтан Айдын Ордабекұлы 
Жарғы негізінде әрекет етуші/ действующего на основании Устава 

Банктік деректемелері:ЖСК/ Банковские реквизиты: ИИК  KZ66914102203KZ000YU в "СБЕРБАНК"  

АҚ АО " СБЕРБАНК ", БСК/ БИК  SABRKZKA 
БСН/ БИН 030540000538 

Коды/ Код   КБЕ/ КБЕ 17 
Экономика секторының коды/ Код сектора экономики   7 

Алғашқы мемлекеттік тіркеу күні /Дата первичной  государственной регистрации 01.01.2000 ж./г. 

Экономикалық қызметтің түрі/ Вид экономической деятельности Электр қуатын 
гидроэлектрстансалармен өндіру 

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями 

Резидент/ Резидент ■ Бейрезидент/ Нерезидент□ 
Орналасқан жері/ Место нахождение Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г Усть-

Каменогорск, ул. Промышленная, 2 

Тел./Тел.: (8-7232) 290-283, 290-283 

3.  

 

САҚТАНДЫРЫЛҒАН 

ЖҰМЫСКЕРЛЕР/ 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ 

РАБОТНИКИ 

Сақтанушының жалпы 

жұмыскерлер саны/ Общее 

количество работников 
Страхователя 

Сақтанушының барлық 
жұмыскерлерінің жылдық 

еңбекақы қоры, теңге/ 

Годовой фонд оплаты труда 
всех работников 

Страхователя, тенге 

Кәсіби қауіптің сыныбы/  

Класс профессионального риска 

565 1 750 699 911 15 

4. 

ПАЙДА АЛУШЫ/ 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

Зардап шеккен жұмыскер (ол қайтыс болған жағдайда – Қазақстан Республикасының заңдары 
бойынша жұмыскер қайтыс болған жағдайда келтірілген шығынның өтемін алуға құқылы тұлға), 

сондай-ақ сақтанушы немесе Пайда алушыға сақтандырушының жауапкершілігі көлемінде шығынды 

өтеген және сақтандыру төлеміне қатысты құқыққа ие болған басқа тұлға./ 
 

Пострадавший работник (в случае его смерти – лицо, имеющее согласно законам Республики 

Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника), а также страхователь или иное 
лицо, возместившее Выгодоприобретателю причиненный вред в пределах объема ответственности 

страховщика, и получившие право на страховую выплату. 

5. 
САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТІСІ/ 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Жұмыскерді еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқару барысындағы жазатайым оқиғадан міндетті 
сақтандыру (әрі қарай - «жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру») объектісі 

жазатайым оқиға салдарынан өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген, оған кәсіби еңбекке 

жарамдылығының жоғалу деңгейін тағайындауға соқтырған немесе қайтыс болған жұмыскердің 

мүліктік мүддесі болып табылады./ 

 

Объектом обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей (далее - «обязательное страхование работника от несчастных случаев») 

является имущественный интерес работника, жизни и здоровью которого причинен вред в результате 

несчастного случая, приведшего к установлению ему степени утраты профессиональной 
трудоспособности либо его смерти. 

6. 

 

 

 

САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ/ 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
 
 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 186-бабында көзделген мән-жайлар кезінде қызметкер 

(қызметкерлер) еңбек (қызметтік) мiндеттерiн атқарған кезде зиянды және (немесе) қауiптi өндiрiстiк 

фактордың әсер етуi нәтижесінде ол (олар) ұшырайтын, соның салдарынан қызметкердiң кәсіптік 
еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге, кәсiптiк ауруға не өлiмге әкеп соғатын 

өндірістік жарақаттану, денсаулығының күрт нашарлауы немесе улану болатын еңбек (қызметтік) 

мiндеттерiн атқарған кездегі жазатайым оқиға (жазатайым оқиға)./ 
 

Факт наступления несчастного случая при исполнении трудовых (служебных) обязанностей 

(несчастный случай), произошедшего с работником (работниками) при исполнении им (ими) трудовых 
служебных обязанностей в результате воздействия вредного и (или) опасного производственного 

фактора, вследствие которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья 

или отравление работника, приведшее к установлению ему степени  утраты профессиональной 
трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти, при обстоятельствах, 

предусмотренных статьей 186 Трудового кодекса Республики Казахстан. 

7. 

САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ / 

СТРАХОВАЯ СУММА 

 

1 750 699 911 тенге 



 

 

  

8. 

САҚТАНДЫРУ 

СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ, 

САҚТАНДЫРУ ТАРИФІ/ 

 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,  

СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

 

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері /Размер страховой премии 
Сақтандыру тарифі/ 

Страховой тариф 

 1,13 

9. 

 

САҚТАНДЫРУ 

СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ 

ТӘРТІБІ / 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Бір жолғы, Келісім-шартқа қол қойған мезеттен бастап   5 жұмыс күні ішінде. 

 
Осы Келісім-шарт бойынша сақтандыру сыйлықақысының төленуін Сақтанушы ақшалай емес төлем 

арқылы, Сақтандырушының осы Келісім-шартта көрсетілген банктік шотына ақша аудару жолымен/ 

немесе Сақтандырушының кассасына ақшалай қаражат енгізу арқылы осы Келісім-шартта бекітілген 
мерзім ішінде жүзеге асырады.  

Сақтандыру сыйлықақысын ақшалай қаражатпен өтеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында қарастырылған шектеулердің ескерілуімен жүзеге асырылады. 
 

Единовременно, в течение   5 рабочих дней с момента подписания Договора. 

 
Страховая премия по Договору подлежит оплате Страхователем безналичным платежом, путем 

перечисления денег на банковский счет Страховщика, указанный в Договоре/или путем внесения 

наличных денег в кассу Страховщика и в срок, установленный Договором. 
Осуществление оплаты страховой премии наличным платежом осуществляется с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. 

10. 

САҚТАНДЫРУ 

ТЕРРИТОРИЯСЫ/ 

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

 
Сақтанушының жұмыскерінің өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару территориясы. / 

Территория исполнения работником Страхователя своих трудовых (служебных) обязанностей.  

 

11. 

КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ 

ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ/ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА 

Начало: Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 07.04.2021г. 
Окончание: 06.04.2022г. 



 

II ТАРАУ 

 

1.  КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІСІ 

1.1. Осы Келісім-шарттың мәнісі  жұмыскерді еңбек 

(қызметтік) міндеттемелерін орындау барысында 

жазатайым оқиғалардан сақтандыру болып табылады, 

соған байланысты Сақтанушы сақтандыру 

сыйлықақысын өтеуге міндеттенеді, ал Сақтандырушы  

сақтандыру оқиғасы орын алған жағдайда осы Келісім-

шартта қарастырылған көлемде және тәртіпте 

сақтандыру төлемін беруге міндеттенеді. 

 

2.  САҚТАНДЫРУ ШАРТТАРЫ 

2.1. Бұл Келісім-шарт Қазақстан Республикасының 

«Жұмыскерді еңбек (қызметтік) міндеттемелерін 

орындау барысында жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру туралы» Заңына (әрі қарай - «Заң»), 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, 

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі 

туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа 

да  нормативтік-құқықтық актілеріне сай жасалды. 

Келісім-шарт Сақтанушының еңбек (қызметтік) 

міндеттемелерін орындау барысында өміріне немесе 

денсаулығына зиян келтірілуі ықтимал жұмыскерлерінің 

(Өтініш-сауалнамаға сәйкес) пайдасына жасалған. 

Өтініш-сауалнама Келісім-шарттың ажырамас бөлігі 

болып табылады. 

 

3. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ. САҚТАНДЫРУ 

СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ. 

 

3.1. Сақтандыру сомасы – сақтандыру объектісі 

сақтандырылған ақша сомасы және осы Келісім-шарт 

бойынша сақтандыру оқиғасы орын алған жағдайдағы 

Сақтандырушының жауапкершілігінің шектік көлемі 

болып табылады.   

3.2. Шарт бойынша сақтандыру сомасы Шартты жасау 

кезіндегі барлық жұмыскерлердің еңбекақыларының 

жылдық қорынан кем болмауы керек. 

Сақтанушы еңбекақы төлеу қорын айқындаған кезде 

әрбір қызметкердің тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген он 

еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайтын, он 

екіге көбейтілген ай сайынғы табысы қабылданады. 

3.3. Сақтандыру сомасы сақтандыру төлемі (сақтандыру 

төлемдері) сомасына және (немесе) осы Келісім-шарттың 

4-тармағында қарастырылған жерлеу рәсімдеріне 

жұмсалатын қаражат сомасына кемітіледі.   

3.4. Сақтандыру сыйлықақысы – Сақтанушының 

Сақтандырушыға соңғысының Пайда алушыға осы 

Келісім-шартта қарастырылған көлемде сақтандыру 

төлемін беру міндеттемелерін алғандығы үшін өтеуі тиіс 

ақша сомасы.  

3.5. Егер осы Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде  

еңбекақы қоры  және (немесе) штаттағы жұмыскерлер 

саны өзгеретін болса, Келісім-шарт қосымша келісім 

жасау жолымен (сақатандыру сомасы мен сақтандыру 

сыйлықақысының көлемі бойынша) өзгертіледі. 

Сақтандыру сыйлықақысы осындай жағдайда Келісім-

шарттың аяқталуына дейін қалған мерзімге 

пропорционал уақыт бойынша қайта есептеледі. 

 

 

4. КЕЛТІРІЛГЕН ЗАЛАЛ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ 

ТӘРТІБІ.  

КЕЛІСІМ-ШАРТ БОЙЫНША САҚТАНДЫРУ 

ТӨЛЕМДЕРІ. 

РАЗДЕЛ II 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является страхование 

работника от несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем, 

Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а 

Страховщик при наступлении страхового случая 

обязуется осуществить страховую выплату в объеме и на 

условиях, предусмотренных Договором. 

 

 

2.  УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Договор заключен в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «Об обязательном страховании 

работника от несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей» (далее - «Закон»), 

Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «О страховой деятельности» и 

иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан. Договор заключен в пользу Работников 

Страхователя (согласно Заявлению-анкете), жизни или 

здоровью, которых может быть причинен вред, при 

исполнении ими своих трудовых (служебных) 

обязанностей. Заявление-анкета является неотъемлемой 

частью Договора. 

 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

3.1. Страховая сумма - сумма денег, на которую 

застрахован объект страхования и которая представляет 

собой предельный объем ответственности Страховщика 

при наступлении страхового случая по Договору.  

3.2. Страховая сумма по Договору не должна быть менее 

годового фонда оплаты труда всех работников на момент 

заключения Договора. 

При определении Страхователем фонда оплаты труда 

принимается ежемесячный доход каждого работника не 

более десятикратного минимального размера заработной 

платы, установленного законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год, 

умноженный на двенадцать. 

3.3. Страховая сумма уменьшается на сумму размера 

страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов 

на погребение, предусмотренных статьей 4 Договора. 

3.4. Страховая премия - сумма денег, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие 

последним обязательства произвести страховую выплату 

Выгодоприобретателю, в размере, определенном 

настоящим Договором.  

3.5. Если в течение срока действия Договора изменяется 

фонд оплаты труда, класс профессионального риска и 

(или) численность работников, Договор подлежит 

изменению (в части размера страховой суммы и 

страховой премии) путем заключения дополнительного 

соглашения. Страховая премия в этих случаях подлежит 

перерасчету пропорционально сроку, оставшемуся до 

истечения срока действия Договора.  

 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА.  

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ. 

4.1. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка 

(дохода) работником в связи с установлением ему 



 

4.1. Жұмыскердің 5 (бес) пайыздан бастап 29 (жиырма 

тоғыз) пайызға дейін, қоса алғанда, еңбекке 

жарамдылығын жоғалту деңгейін тағайындауға 

байланысты еңбекақысының (табысының) жоғалуы 

бойынша келтірілген залалды Сақтанушы Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексінің талаптарына сай 

өтейді.   

4.2. Жұмыскердің 30 (отыз) пайыздан бастап 100 (жүз) 

пайызға дейін, қоса алғанда, еңбекке жарамдылығын 

жоғалту деңгейін тағайындауға байланысты 

еңбекақысының (табысының) жоғалуы бойынша 

келтірілген залал бойынша жұмыскерге тиесілі ай 

сайынғы сақтандыру төлемін  Сақтандырушы өтейді.   

4.3. Жоғалған еңбеақы (табыс) көлемін есептеу үшін 

ескерілетін орташа айлық еңбекақы (табыс) көлемі  осы 

Келісім-шарт жасалған күнгі «Республикалық бюджет 

туралы» Заңда бекітілген минималды еңбекақының он 

еселенген көлемінен артық болмайды.   

Сақтандыру төлемінің көлемі еңбекке жарамдылығын 

жоғалған жағдайдағы Мемлекеттік әлеуметтік 

сақтандыру қорынан берілетін әлеуметтік төлем сомасы 

шегеріліп анықталады.   

4.4. Осы Келісім-шарт бойынша жұмыскерді бір жылдан 

аз мерзімге кәсіби еңбекке жарамсыздануына ұшыратқан 

сақтандыру оқиғасы орын алған жағдайда жұмыскердің 

еңбекақысының (табысының) жоғалуына байланысты 

келтірілген залал бойынша өтелуі тиіс сақтандыру 

төлемін Сақтандырушы ай сайын аннуитет келісім-

шарты негізінде Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінде бекітілген көлемде береді. Мұндай жағдайда 

бірінші төлем осы Келісім-шарттың 6-бабында 

қарастырылған құжаттар тапсырылғаннан кейін жеті 

жұмыс күні ішінде беріледі. 

4.5. Осы Келісім-шарт бойынша жұмыскерді бір жылға 

немесе одан ұзақ мерзімге кәсіби еңбекке 

жарамсыздануына ұшыратқан сақтандыру оқиғасы орын 

алған жағдайда жұмыскердің еңбекақысының 

(табысының) жоғалуына байланысты келтірілген залал 

бойынша өтелуі тиіс сақтандыру төлемі аннуитеттік 

төлем ретінде жұмыскердің пайдасына осы Келісім-шарт 

бойынша Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында осы 

Келісім-шарттың 7-тармағына сай жасалған аннуитет 

келісім-шартына сәйкес жұмыскердің кәсіби еңбекке 

жарамсыздануы анықталған немесе ұзартылған (қайта 

тексерілен) мерзім ішінде беріледі, бірақ жұмыскердің 

Қазақстан Республикасының «Зейнетақымен қамтамасыз 

ету туралы» Заңында бекітілген зейнеттік жасқа жеткен 

уақытынан ұзақ емес.   

4.6. Сақтандырушының жұмыскердің еңбекақысының 

(табысының) жоғалуы бойынша шеккен залалы үшін 

беретін сақтандыру төлемінен бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорына міндетті зейнетақылық жарналар 

ұсталып қалады және аударылады.   

4.7. Осы Келісім-шарт бойынша жұмыскердің қайтыс 

болуна ұшыратқан сақтандыру оқиғасы орын алғанда, 

соның ішінде орын алған жазатайым оқиға салдарынан 

оның денсаулығының нашарлауы да бар, жұмыскердің 

қайтыс болуына байланысты сақтандыру төлемі 

аннуитеттік төлем ретінде Қазақстан Республикасының 

нормативтік-құқықтық актілеріне сай осы Келісім-шарт 

бойынша Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында осы 

Келісім-шарттың 7-тармағына сай жасалған аннуитет 

келісім-шартына сәйкес келтірілген залалдың өтемін 

алуға құқылы тұлғалар пайдасына беріледі. Мұндай 

жағдайда, аннуитет келісім-шартына сай сақтандыру 

төлемі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 

сәйкес аннуитеттік келісім-шартта бекітілген мерзім 

степени утраты профессиональной трудоспособности от 

5 (пяти) до 29 (двадцати девяти) процентов 

включительно, осуществляется Страхователем согласно 

трудовому законодательству Республики Казахстан. 

4.2. Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся 

работнику в качестве возмещения вреда, связанного с 

утратой заработка (дохода) работником в связи с 

установлением ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 30 (тридцати) до 100 (ста) 

процентов включительно, осуществляется 

Страховщиком. 

4.3. Размер среднего месячного заработка (дохода), 

учитываемый для расчета подлежащего возмещению 

утраченного заработка (дохода), не превышает 

десятикратного размера минимальной заработной платы, 

установленной законом о республиканском бюджете на 

дату заключения Договора. 

Размер страховой выплаты осуществляется за минусом 

социальной выплаты на случай утраты 

трудоспособности из Государственного фонда 

социального страхования. 

4.4. При наступлении страхового случая по Договору, 

приведшего к установлению работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности на срок менее 

одного года, страховая выплата, причитающаяся в 

качестве возмещения вреда, связанного с утратой 

заработка (дохода) работника, осуществляется 

Страховщиком ежемесячно на основании договора 

аннуитета в размере, определяемом в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Казахстан. При этом, 

первая выплата осуществляется в течение семи рабочих 

дней с момента представления документов, 

предусмотренных статьей 6 Договора. 

4.5. При наступлении страхового случая по Договору, 

приведшего к установлению работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности на срок один год и 

более, страховая выплата, причитающаяся в качестве 

возмещения вреда, связанного с утратой заработка 

(дохода) работника, осуществляется в виде аннуитетных 

выплат в пользу работника в течение срока, равного 

сроку установления либо продления 

(переосвидетельствования) степени утраты 

профессиональной трудоспособности работника в 

соответствии с договором аннуитета, заключенным 

Страхователем со Страховщиком в соответствии со 

статьей 7 Договора, но не более срока достижения 

работником пенсионного возраста, установленного 

законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении. 

4.6. Из страховых выплат, осуществляемых 

Страховщиком в качестве возмещения вреда, связанного 

с утратой заработка (дохода) удерживаются и 

перечисляются обязательные пенсионные взносы в 

единый накопительный пенсионный фонд. 

4.7. При наступлении страхового случая по настоящему 

Договору, приведшего к смерти работника, в т.ч. по 

причине ухудшения его здоровья вследствие 

произошедшего несчастного случая, Страховая выплата, 

по  возмещению вреда в связи со смертью работника, 

осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу 

лиц, имеющих согласно нормативным правовым актам 

Республики Казахстан право на возмещение вреда, в 

соответствии с договором аннуитета, заключенным 

Страхователем со Страховщиком по настоящему 

Договору в соответствии со статьей  7 настоящего 

Договора. В данном случае, страховая выплата согласно 

договору аннуитета осуществляется в течение срока, 



 

ішінде беріледі.   

4.8. Жұмыскердің кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейін 

тағайындау салдарынан болған қосымша шығындарды 

Сақтандырушы жұмыскер немесе сол шығындарды 

шеккен тұлға тапсыратын, аталған шығындарды растай 

алатын құжаттар негізінде қайтарады. Бұл ретте, 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 

саласындағы заңнамасына сәйкес тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлеміне кіретін шығыстар 

сақтандырушының өтеуіне жатпайды. Денсаулыққа 

келтірілген залал бойынша өтелетін сақтандыру 

төлемдерінің жалпы көлемінің төмендегі шамадан артық 

болмауы тиіс (тиісті қаржылық жылға «Республикалық 

бюджет туралы» Заңда бекітілген айлық есептік 

көрсеткіш есебімен): 

1) кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейі 30 пайыздан 

бастап 59 пайызға дейін анықталса, қоса алғанда - 500; 

2) кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейі 60 пайыздан 

бастап 89 пайызға дейін анықталса, қоса алғанда -750; 

3) кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейі 90 пайыздан 

бастап 100 пайызға дейін анықталса, қоса алғанда - 1000. 

4.9 Денсаулыққа келтірілген залал салдарынан болған 

қосымша шығындарды Сақтандырушы осы Келісім-

шарттың 4.8-тармағында анықталған көлемде жұмыскер 

немесе сол шығындарды шеккен тұлға аталған 

шығындарды растай алатын құжаттарды тапсырған 

күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде өтейді.  

Денсаулыққа келтірілген залал бойынша өтелетін 

сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемін Сақтандырушы  

кәсіби еңбекке жарамсызданудың бастапқыда 

тағайындалған деңгейі бойынша осы баптың 4.8-

тармағында бекітілген көлемде береді.  

4.10. Зардап шеккен жұмыскер қайтыс болған жағдайда 

оны жерлеу рәсімдерімен айналысатын тұлғаға 

Сақтандырушы жүз айлық есептік көрсеткішке тең 

көлемде жерлеу рәсімдерінің шығынын өтейді. 

4.11. Егер осы бапта қарастырылып отырған сақтандыру 

төлемінің (сақтандыру төлемдерінің) және (немесе) 

жерлеу рәсімдеріне жұмсалған шығындардың көлемі осы 

Келісім-шартта анықталған сақтандыру сомасының 

көлемінен артық болса, айырмашылығы Сақтанушыға 

Сақтандырушы есебінен өтеледі.   

4.12. Сақтандыру төлемін аударуға қатысты шығындар 

Сақтандырушы есебінен өтеледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Сақтанушы құқылы:  

1)  сақтандыру оқиғасы орын алғанда 

жұмыскерді еңбекті қорғау бойынша құзырлы 

мемлекеттік органның аймақтық бөлімшесінің- 

Қазақстан Республикасының Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сай еңбектік қарым-

қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатын жүзеге 

асыратын мемлекеттік органы (әрі қарай – Құзырлы 

орган) тексеру барысына қатысуға; 

2) өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін,  

сондай-ақ Пайда алушылардың заңды құқықтары мен 

мүдделерін сот арқылы қорғауға; 

установленного договором аннуитета в соответствии с 

Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 

4.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных 

повреждением здоровья работника в случае 

установления ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности, осуществляется Cтраховщиком на 

основании документов, подтверждающих эти расходы, 

представленных работником либо лицом, понесшим эти 

расходы. При этом возмещению Страховщиком не 

подлежат расходы на медицинскую помощь, 

предоставляемую в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования. 

Совокупный размер страховых выплат по возмещению 

дополнительных расходов, вызванных повреждением 

здоровья, не может превышать следующие размеры (в 

месячных расчетных показателях, установленных на 

соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете): 

1) при установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности от 30 до 59 

процентов включительно - 500; 

2) при установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности от 60 до 89 

процентов включительно -750; 

3) при установлении степени утраты 

профессиональной трудоспособности от 90 до 100 

процентов включительно - 1 000. 

4.9. Страховая выплата по возмещению дополнительных 

расходов, вызванных повреждением здоровья, 

производится Страховщиком в пределах размеров, 

установленных пунктом 4.8. настоящей статьи, в течение 

семи рабочих дней с момента предоставления  

работником, либо лицом, понесшим расходы, 

документов, подтверждающих данные расходы.  

Совокупные страховые выплаты по возмещению 

дополнительных расходов, вызванных повреждением 

здоровья, осуществляются Страховщиком по 

соответствующей первично установленной степени 

утраты профессиональной трудоспособности в пределах 

размеров, определенных пунктом 4.8. настоящей статьи.  

4.10. В случае смерти пострадавшего работника лицу, 

осуществившему его погребение, Страховщиком 

возмещаются расходы на погребение в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

4.11. В случае, если размер страховой выплаты 

(страховых выплат) и (или) расходов на погребение, 

предусмотренных настоящей статьей, превышает размер 

страховой суммы, установленной Договором, разница 

уплачивается Страховщику за счет Страхователя. 

4.12. Расходы, связанные с переводом страховой 

выплаты, производятся за счет Страховщика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Страхователь имеет право:  

1)  при наступлении страхового случая присутствовать 

при освидетельствовании работника территориальным 

подразделением уполномоченного государственного 

органа по труду - государственного органа Республики 

Казахстан, осуществляющего реализацию 

государственной политики в сфере трудовых отношений 

в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан (далее - Уполномоченный орган); 

2)  защищать свои права и законные интересы, а также 

права и законные интересы Выгодоприобретателей в 

судебном порядке; 

3)  требовать от Страховщика разъяснения условий 
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3)  Сақтандырушыдан міндетті сақтандыру 

шарттарын, осы Келісім-шарт бойынша құқықтары мен 

міндеттерін түсінідіруді талап етуге;   

4) сақтандыру қауіпін бағалау үшін 

тәуелсіз сарапшыны шақыртуға;  

5) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында бекітілген тәртіпте Сақтандырушының 

сақтандыру төлемін беруден бас тарту туралы немесе 

оның көлемін азайту туралы шешімін шағымдауға. 

5.2. Сақтанушы міндетті:  

1) сақтандыру сыйлықақысын осы Шартта 

қарастырылған көлемде, тәртіпте және мерзімде төлеуге 

және сақтандыру бойынша өзіндегі барлық құжаттардың 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сақталуын 

қамтамасыз етуге;  

2) жұмыскердің (жұмыскерлердің) кәсіби қауіптерінің 

сыныбы өзгерген уақыттан бастап он жұмыс күні ішінде 

Сақтандырушыға мәлімдеме жасауға; 

3) сақтандыру жағдайларының алдын алуға бағытталған 

шараларды атқаруға;  

4) дереу арада, бірақ сақтандыру оқиғасының орын 

алғандығы мәлім болған күннен бастап үш жұмыс күніен 

кешіктірмей ол туралы Сақтандырушыға хабар беруге;  

5) сақтандыру оқиғаларының орын алу себептерін 

Құзырлы органның және Сақтандырушының өкілдерінің 

міндетті түрде қатысуымен анықталуын қамтамасыз 

етуге;  

6) сақтандыру оқиғасының орын алғандығын, сондай-ақ 

шеккен шығындарын дәлелдеуге;  

7) Сақтандырушыға сақтандыру Келісім-шартында 

бекітілген мерзімде сақтандыру төлемін есептеуге 

қажетті құжаттарды тапсыруға;  

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай 

жұмыскерлердің міндетті медициналық тексерістен 

уақытында өтуін қамтамасыз етуге;  

9) Құзырлы органға және денсаулық сақтау ұйымдарына 

сақтандыру оқиғасына ұшыраған жұмыскерлердің еңбек 

ету жағдайлары туралы құжаттарды тапсыруға;  

10) жұмыскерлерді өндірістен шеттетпестен еңбектің 

қауіпсіз әдістерімен және тәсілдерімен оқытуға;  

11) Құзырлы органның жазатайым оқиғалардың  алдын 

алу, профилактика және оларыд анықтау бойынша 

нұсқауларын орындауға;  

12) өзінің қайта құрылуы немесе таратылуы туралы 

Сақтандырушыға хабарламаны уақытында беруге;  

13) сақтандыру оқиғасының салдарынан болатын 

шығындарды азайтуға бағытталған шараларды атқаруға;  

14) Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының орын 

алғандығы үшін жауапты тұлғаға талап қою құқығының 

ауысуын қамтамасыз етуге;  

15) осы Келісім-шарттың  4-бабында қарастырылған 

сақтандыру оқиғалары орын алған жағдайларда  

Сақтандырушымен  аннуитет келісім-шартын 

жұмыскердің пайдасына немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сай жұмыскер қайтыс 

болған жағдайда шығынның төлемін алуға құқылы 

тұлғалардың пайдасына  осы Келісім-шартта бекітілген 

сақтандыру сомасы көлемінде жасауға;  

16) Келісім-шартта және Қазақстан Республикасының 

заңнамаларында қарастырылған жағдайларда 

Сақтандырушымен Келісім-шартқа қосымша келісім 

жасауға; 

17) осы Келісім-шартта қарастырылған барлық (басқа да) 

міндеттемелерін тиісті түрде орындауға. 

5.3. Сақтандырушы құқылы:  

1) Сақтандыру оқиғаларының тергелуіне қатысуға; 

2) жұмыскерді Құзырлы органның аймақтық 

обязательного страхования, прав и обязанностей по 

Договору; 

4)  привлекать независимого эксперта для оценки 

страхового риска; 

5)  оспорить в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, решение 

Страховщика об отказе в осуществлении страховой 

выплаты или уменьшении ее размера. 

5.2. Страхователь обязан:  

1) уплатить страховую премию в размере, порядке и 

сроки, установленные Договором, и обеспечить 

сохранность всех имеющихся у него документов по 

страхованию в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан;  

2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения 

класса профессионального риска работника (работников) 

уведомить об этом Страховщика; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на 

предупреждение страховых случаев;  

4) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, 

как ему стало известно о наступлении несчастного 

случая, уведомить об этом Страховщика;  

5) обеспечить расследование обстоятельств 

наступления страховых случаев с обязательным 

участием представителей Уполномоченного органа и 

Страховщика;  

6) доказывать наступление страхового случая, а также 

причиненных им убытков;  

7) представлять Страховщику в установленные 

Договором сроки документы, необходимые для расчета 

страховой выплаты; 

8) обеспечить своевременное проведение обязательных 

медицинских осмотров работников в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан;  

9) представлять в Уполномоченный орган и 

организации здравоохранения документы об условиях 

труда работников, предшествовавших страховым 

случаям; 

10) обучать работников без отрыва от производства 

безопасным методам и приемам труда; 

11) исполнять решения Уполномоченного органа по 

вопросам профилактики, предупреждения и 

расследования несчастных случаев; 

12) своевременно сообщать Страховщику о своей 

реорганизации или ликвидации; 

13) принять меры к уменьшению убытков от страхового 

случая; 

14) обеспечить переход к страховщику права требования 

к лицу, ответственному за наступление страхового 

случая;  

15) при наступлении страхового случая, 

предусмотренного статьей 4 Договора, заключить со 

Страховщиком договор аннуитета в пользу работника 

либо лица, имеющего, согласно законодательным актам 

Республики Казахстан, право на возмещение вреда в 

связи со смертью работника в пределах страховой 

суммы, установленной Договором; 

16) заключить со Страховщиком дополнительное 

соглашение к Договору в случаях, предусмотренных 

Договором и законодательством Республики Казахстан; 

17) надлежащим образом исполнять все (иные) 

обязанности, предусмотренные Договором.  

5.3. Страховщик имеет право:  

1)  участвовать в расследовании страховых случаев; 

2)  присутствовать при освидетельствовании работника 

территориальным подразделением Уполномоченного 

органа; 



 

бөлімшесінің тексеру барысына қатысуға; 

3) сақтандыру оқиғасына қатысты ақпараттарды 

тексеруге және қажет болған жағдайда тиісті құзырлы 

органдарға сұраулар жасауға;  

4) сақтандыру қауіпін бағалау үшін Сақтанушы 

объектілерін тексеруге;  

5) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде 

қарастырылған жағдайларда сақтандыру төлемін беруден 

бас тартуға; 

6) сақтандыру оқиғаларының алдын алу бойынша 

нұсқаулар жасауға; 

7) сақтандыру қауіпін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы 

шақыртуға;  

8) залал келтірген тұлғаға кері талап қоюға. 

9) Сақтанушыдан Шарт бойынша сақтандыру 

сыйлықақысының төлемін талап етуге; 

10) Сақтандыру сыйлықақысын/алғашқы сақтандыру 

жарнасын толық көлемде Шартта көзделген мерзімде 

төлемеген жағдайда Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға. 

Шарт бұзылған күні Сақтандырушымен Сақтанушыға 

Шартты бір жақты тәртіпте бұзғаны туралы хабарлама 

жолданған күні болып табылады. 

5.4. Сақтандырушы міндетті:  

1) Сақтанушыны осы Келісім-шарттың талаптарымен 

таныстыруға және  оның осы Келісім-шарттан 

туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге; 

2) Сақтандыру оқиғасы орын алғанда Заңға және осы 

Келісім-шартқа сәйкес сақтандыру төлемін және қайтыс 

болған жұмысшыны жерлеу рәсіміне жұмсалатын 

шығынды беруге;  

3) Өзінің қызметі барысында Сақтанушы мен Пайда 

алушы туралы мәлім болған ақпараттардың құпия 

сақталуын қамтамасыз етуге;  

4) Сақтандыру төлемін беруден бас тарту туралы 

шешім қабылдаған жағдайда Пайда алушыға өтініш  

және осы Келісім-шарттың 6-бабында қарастырылған 

барлық құжаттар алынған күннен бастап  жеті жұмыс 

күні ішінде  жазбаша түрде бас тартуының себебі 

көрсетілген хабарлама жолдауға;  

5) Сақтанушыға сақтандыру оқиғасы барысында 

залалды азайтуға жұмсаған шығындарын қайтаруға;  

6) Осы Келісім-шарттың  4.4, 4.5 және 4.7-

тармақтарында қарастырылған сақтандыру төлемдері 

уақытында берілмейтін жағдайда Пайда алушыға 

кешіктірілген әр күн сайын төленбеген соманың  1,5 % 

(пайызы) көлемінде өсімпұл төлеуге; 

7) Сақтанушымен  аннуитет келісім-шартын 

жұмыскердің пайдасына немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сай жұмыскер қайтыс 

болған жағдайда шығынның төлемін алуға құқылы 

тұлғалардың пайдасына жасауға; 

8) Келісім-шартта және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған жағдайларда және тәртіп 

бойынша Сақтанушымен Келісім-шартқа қосымша 

келісім жасауға; 

9) осы Келісім-шартта қарастырылған барлық (басқа да) 

міндеттемелерін тиісті түрде орындауға. 

5.5. Пайда алушы құқылы:  

1) Осы Келісім-шартта бекітілген тәртіпте және 

шарттар бойынша сақтандыру төлемін алуға;  

2) Сақтанушыдан және Сақтандырушыдан осы Келісім-

шарт бойынша сақтандыру талаптары туралы 

ақпараттарды тегін алуға;  

3) Сақтандыру оқиғасын тергеу мәселелері бойынша 

қабылданған шешімдерді  Құзырлы органда немесе сотта 

шағымдауға; 

4) медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері 

3)  проверять информацию по страховым случаям и 

при необходимости направлять запросы в 

соответствующие уполномоченные органы; 

4)  производить обследования объектов Страхователя 

для оценки страхового риска; 

5)  отказать в страховой выплате в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Республики 

Казахстан; 

6)  давать рекомендации по предупреждению 

страховых случаев; 

7)  привлекать независимого эксперта для оценки 

страхового риска; 

8)  обратного требования к лицу, причинившему вред. 

9)  требовать от Страхователя оплаты страховой 

премии по Договору; 

10)  расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 

случае неоплаты страховой премии/первого страхового 

взноса в полном объеме в срок, установленный 

Договором. Датой расторжения Договора является дата 

отправки Страховщиком Страхователю уведомления о 

расторжении Договора в одностороннем порядке. 

5.4. Страховщик обязан:  

1)  ознакомить Страхователя с условиями Договора и 

разъяснить его права и обязанности, вытекающие из 

Договора; 

2)  при наступлении страхового случая произвести 

страховую выплату и возмещение расходов на 

погребение в соответствии с Законом и Договором;  

3) обеспечить конфиденциальность полученных в 

результате своей деятельности сведений о Страхователе 

и Выгодоприобретателе;  

4)  в случае принятия решения об отказе в страховой 

выплате направить Выгодоприобретателю в течение 

семи рабочих дней со дня получения заявления и всех 

документов, предусмотренных статьей 6 Договора, в 

письменной форме мотивированное обоснование причин 

отказа;  

5)  возместить Страхователю расходы, произведенные 

им для уменьшения убытков при страховом случае;  

6)  заключить со Страхователем договор аннуитета в 

пользу работника или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в связи со смертью работника в 

случаях, предусмотренных Договором, в пределах 

страховой суммы, установленной Договором; 

7) заключить со Страхователем дополнительное 

соглашение к Договору в случаях и в порядке, 

предусмотренных Договором и законодательством 

Республики Казахстан. 

8) надлежащим образом исполнять все (иные) 

обязанности предусмотренные настоящим Договором. 

5.5. Выгодоприобретатель имеет право:  

1) на получение страховой выплаты в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Договором; 

2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика 

информацию об условиях страхования по настоящему 

Договору; 

3) обжаловать решения по вопросам расследования 

страхового случая в Уполномоченный орган или суд; 

4) обращаться по вопросам медико-социальной 

экспертизы в территориальное подразделение 

Уполномоченного органа; 

5) информировать Страховщика о наступлении 

страхового случая; 

6) на участие в расследовании страхового случая, в том 

числе с участием представителей работников либо 

своего доверенного лица.  

 



 

бойынша Құзырлы органның аймақтық бөлімшелеріне 

жүгінуге;  

5) Сақтандырушға сақтандыру оқиғасы туралы хабар 

беруге;  

6) Сақтандыру оқиғасының тергелуіне қатысуға, соның 

ішінде  жұмыскерлердің өкілінің немесе өзінің сенімгер 

тұлғасының қатысуымен.  

 

6. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН БЕРУДІҢ ЖАЛПЫ 

ШАРТТАРЫ  

6.1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемі туралы өтінішті 

Сақтанушы немесе Пайда алушы болып табылатын басқа 

тұлға жазбаша түрде береді,  онда Пайда алушының 

тұрғылықты мекен-жайы,  байланыс телефондары, 

банктік деректемелері (қажет болса), сақтандыру төлемін 

алу тәртібі – ақшалай немесе банктік шотқа аудару 

арқылы, көрсетіледі және сақтандыру төлемін алу үшін 

қажетті құжаттар қосымшаланады. 

6.2.Сақтандыру төлемі туралы өтінішке мыналар 

қосымшаланады: 

1) кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейі тағайындалған 

жағдайда: 

 - Келісім-шарттың көшірмесі; 

- жазатайым оқиға туралы акт; 

- зардап шеккен жұмыскердің тұлғасын куәландыратын 

құжат; 

- кәсіби еңбекке жарамсыздану деңгейін тағайындауға 

құзырлы органның аймақтық бөлімшесі анықтамасының 

көшірмесі; 

- құзырлы органның аймақтық бөлімшесінің көмек пен 

күтімнің қосымша түрлерінің қажеттілігі туралы 

анықтамасының көшірмесі;  

- емге іс жүзінде жұмсалған шығындарды растайтын 

құжаттар (шот-фактура, кассалық түбіртек және 

басқалар);  

- құзырлы органның аймақтық бөлімшесінің жалпы 

кәсіби еңбекке жарамсыздануы жағдайында 

тағайындалатын әлеуметтік төлемінің көлемі туралы 

немесе оны тағайындаудан бас тартуы туралы 

анықтамасының көшірмесі;  

- кәсіби патология саласында мамандандырылған 

медициналық және сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге 

асыратын денсаулық сақтау ұйымы берген кәсіби 

аурудың болуын растайтын құжаттың көшірмесі; 

- зардап шеккен жұмыскердің жұмыс жасаған уақыт 

бойындағы еңбекақысының көлемін растайтын құжаттың 

көшірмесі, бірақ он екі айдан артық емес, бұл 

анықтаманы жұмыс беруші куәландырады; 

2) жұмыскер қайтыс болған жағдайда: 

- Келісім-шарттың көшірмесі; 

- жазатайым оқиға туралы акт; 

- жұмыскердің қайтыс болуы туралы куәліктің нотариус 

арқылы куәландырылған көшірмесі; 

- пайда алушының жұмыскер қайтыс болған жағдайда 

сақтандыру төлемін алуға құқылы екендігін растайтын 

құжаттың нотариус арқылы куәландырылған көшірмесі; 

- пайда алушының тұлғасын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі; 

- қайтыс болған жұмыскердің жұмыс жасаған уақыт 

бойындағы еңбекақысының көлемін растайтын құжаттың 

көшірмесі, бірақ он екі айдан артық емес, бұл 

анықтаманы жұмыс беруші куәландырады; 

3) сақтанушының сақтандыру оқиғасы орын алған кезде 

шығындарды азайтуға немесе орын алуына жол бермуге 

бағытталған әрекеттері салдарынан шеккен шығындарын 

растайтын құжаттар, егер олар болса. 

6.3. Сақтандырушының Сақтанушыдан немесе Пайда 

 

 

 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Требование о страховой выплате к Страховщику 

предъявляется Страхователем 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. 

6.2.  К заявлению о страховой выплате прилагаются 

следующие документы: 

1) в случае установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности: 

 - копия Договора; 

- акт о несчастном случае; 

- копия документа, удостоверяющего личность 

пострадавшего работника; 

- копия справки территориального подразделения 

уполномоченного органа об установлении утраты 

профессиональной трудоспособности; 

- копия справки территориального подразделения 

уполномоченного органа о нуждаемости в 

дополнительных видах помощи и ухода; 

-  документы, подтверждающие фактически понесенные 

расходы на лечение (счет-фактура, кассовый чек и 

другие); 

- копия справки территориального подразделения 

уполномоченного органа о размере назначенной 

социальной выплаты на случай утраты 

трудоспособности либо отказе в ее назначении; 

- копия документа, подтверждающего наличие 

профессионального заболевания, выданная организацией 

здравоохранения, осуществляющей оказание 

специализированной медицинской и экспертной помощи 

в области профессиональной патологии; 

- копия документа, подтверждающего размер заработной 

платы пострадавшего работника за проработанный им 

период, но не более двенадцати месяцев, заверенная 

работодателем; 

2) в случае смерти работника: 

- копия Договора; 

- акт о несчастном случае; 

- нотариально засвидетельствованная копия 

свидетельства о смерти работника; 

- нотариально засвидетельствованная копия документа, 

подтверждающего право выгодоприобретателя на 

возмещение вреда в случае смерти работника; 

- копия документа, удостоверяющего личность 

выгодоприобретателя; 

- копия документа, подтверждающего размер заработной 

платы за проработанный погибшим работником период, 

но не более двенадцати месяцев, заверенная 

работодателем; 

3) документы, подтверждающие расходы, понесенные 

страхователем в целях предотвращения или уменьшения 

убытков при наступлении страхового случая, при их 

наличии. 

6.3. Истребование Страховщиком дополнительно других 

документов от Страхователя либо Выгодоприобретателя 

не допускается. Страховщик, принявший документы, 

обязан составить в двух экземплярах справку с 



 

алушыдан басқа да құжаттарды қосымша талап етуіне 

тыйым салынған. Құжаттарды қабылдаған 

Сақтандырушы ұсынылған құжаттардың толық тізімі мен 

олар қабылданған күн көрсетілген анықтаманы  екі 

данада жасауға міндетті. Анықтаманың бір данасы өтініш 

берушіге беріледі, ал өтініш берушінің анықтаманы 

алғандығы туралы белгісі қойылған екінші  данасы 

Сақтандырушыда қалады. 

6.4. Сақтанушы немесе Пайда алушы болып табылатын 

басқа тұлға  осы Келісім-шарттың 6.2-тармағында 

қарастырылған барлық құжаттарды тапсырмаған 

жағдайда Сақтандырушы үш жұмыс күні ішінде 

жетіспейтін құжаттар туралы мәлімдеме жасауға 

міндетті. Сақтандыру төлемін беру барысында 

Сақтандырушы Пайда алушыдан оның Сақтандырушыға 

талап жасау құқықтарын шектейтін шарттармен келісуін 

талап етуге құқылы емес.   

6.5. Жұмыскер қайтыс болған жағдайда немесе зардап 

шеккен жұмыскерге кәсіби еңбекке жарамсыздану 

деңгейі тағайындалған жағдайда  сақтандыру төлемін 

жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 

Келісім-шартын жасаған, тиісті Келісім-шарттың әрекет 

мерзімінде орын алған оқиға бойынша жауапты 

Сақтандырушы төлейді. 

Жазатайым оқиға орын алған күн болып саналады: 

- жұмыскер қайтыс болған жағдайда немесе зардап 

шеккен жұмыскерге кәсіби еңбекке жарамсыздану 

деңгейі тағайындалған жағдайда  – жазатайым оқиға 

туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға орын алған 

күн;  

- кәсіби ауруға шалдығу салдарынан жұмыскерге кәсіби 

еңбекке жарамсыздану деңгейі тағайындалған жағдайда-   

кәсіби паталогия саласы бойынша арнайы 

мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек 

көрсететін денсаулық сақтау ұйымының қорытынды 

жасаған күні. 

 

7. АННУИТЕТ КЕЛІСІМ-ШАРТЫН ЖАСАУ 

7.1. Жұмыскердің кәсіби еңбекке жарамсыздануы бір 

жылға немесе одан ұзақ уақытқа тағайындалған (қайта 

тексерідген) жағдайда  немесе ол қайтыс болған 

жағдайда Сақтанушы Сақтандырушымен (осы Келісім-

шарт бойынша) жұмыскердің пайдасына немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 

сәйкес жұмыскер қайтыс болған жағдайда шығынның 

өтемін алуға құқылы тұлғамен Сақтандырушы ұсынатын 

үлгіде аннуитет келісім-шартын жасауға міндетті. 

7.2. Аннуитет келісім-шарты осы Келісім-шарттың 6.2-

тармағында қарастырылған құжаттар тапсырылған 

күннен бастап  бес жұмыс күнінен кешікпейтін мерзімде 

жасалады.   

7.3. Аннуитет келісім-шарты зардап шеккен жұмыскердің 

немесе жұмыскердің қайтыс болуына байланысты 

шығынның төлемін алуға құқылы тұлғалардың табысты 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде 

көрсетілген көлемде және мерзімде алуын қамтамасыз 

ететін шарттарда жасалуы тиіс.   

7.4.  Аннуитет келісім-шарты бойынша сақтандыру 

сыйлықақысын  Пайда алушы төлемейді. 

7.5. Аннуитет келісім-шартына қатысты талаптары мен 

Сақтандырушының аннуитет келісім-шартын жасау 

бойынша іс жүргізуге жұмсайтын шығындарының 

шартты көлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің нормативтік-құқықтық актілеріне сай бекітіледі. 

7.6. Өмір мен денсаулыққа келтірілген залал үшін тиісті 

тәртіпте жауапты деп анықталған заңды тұлға  

таратылған жағдайда аннуитет келісім-шарты  зардап 

указанием полного перечня представленных документов 

и даты их принятия. Один экземпляр справки выдается 

заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в ее 

получении остается у Страховщика. 

6.4.  В случае непредставления Страхователем или иным 

лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех 

необходимых документов, предусмотренных Договором, 

Страховщик обязан в течение трех рабочих дней 

письменно уведомить их о недостающих документах. 

При осуществлении страховой выплаты Страховщик не 

вправе требовать от Выгодоприобретателя принятия 

условий, ограничивающих его право требования к 

Страховщику.  

6.5. В случае смерти или установления пострадавшему 

работнику степени утраты профессиональной 

трудоспособности страховая выплата осуществляется 

страховщиком, заключившим договор обязательного 

страхования работника от несчастных случаев, в период 

действия которого произошел несчастный случай. 

При этом, датой несчастного случая является: 

- при смерти или установлении работнику степени 

утраты профессиональной трудоспособности в 

результате трудового увечья – дата несчастного случая, 

указанная в акте о несчастном случае; 

- при установлении работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате 

выявления профессионального заболевания – дата 

заключения организации здравоохранения, 

осуществляющей оказание специализированной 

медицинской, экспертной помощи в области 

профессиональной патологии. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АННУИТЕТА 

7.1. В случае установления либо продления 

(переосвидетельствования) степени утраты 

профессиональной трудоспособности работника либо 

его смерти Страхователь обязан заключить со 

Страховщиком (по настоящему Договору) договор 

аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, 

согласно законодательным актам Республики Казахстан, 

право на возмещение вреда в связи со смертью 

работника, по форме, предоставленной Страховщиком. 

7.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти 

рабочих дней со дня представления всех необходимых 

документов, предусмотренных Договором. 

7.3. Договор аннуитета заключается на условиях, 

обеспечивающих получение пострадавшим работником 

либо лицами, имеющими право на возмещение вреда в 

связи со смертью работника, дохода в размере и сроки, 

которые установлены Гражданским кодексом 

Республики Казахстан.  

7.4.  Страховая премия по договору аннуитета не 

подлежит оплате Выгодоприобретателем. 

7.5. Требования к договору аннуитета и допустимый 

уровень расходов Страховщика на ведение дела по 

заключаемому договору аннуитета устанавливается 

нормативным правовым актом Национального Банка 

Республики Казахстан. 

7.6. В случае ликвидации юридического лица, 

признанного в установленном порядке ответственным за 

вред, причиненный жизни и здоровью, договор 

аннуитета заключается с пострадавшим работником либо 

лицом, имеющим согласно законодательным актам 

Республики Казахстан право на возмещение вреда в 

связи со смертью работника, в порядке, 

предусмотренном Законом. 

7.7.  При заключении Сторонами договора аннуитета, в 

jl:1013880.0%20
jl:30617205.2%20


 

шеккен тұлғамен немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілеріне сәйкес жұмыскер қайтыс болған 

жағдайда шығынның төлемін алуға құқылы тұлғамен 

Заңда қарастырылған тәртіпте жасалады.   

7.7  Тараптар аннуитет келісім-шартын жасау барысында 

осы Келісім-шартта қарастырылған жағдайларда 

Сақтандырушы аннуитет келісім-шарты бойынша 

сақтандыру сыйлықақысын  осы Келісім-шарт бойынша 

сақтандыру сомасынан аннуитет келісім-шарты бойынша 

сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін ұстап қалады. 

Егер Тараптар осы Келісім-шарт бойынша жасаған 

аннуитет келісім-шартына сай сақтандыру 

сыйлықақысының көлемі   осы Келісім-шартта бекітілген 

сақтандыру сомасынан артық болса айырмашылығын 

Сақтандырушыға Сақтанушы өтейтін болады. 

7.8. Аннуитет келісім-шарты жұмыскерді жазатайым 

оқиғалардан міндетті сақтандыру Келісім-шартын 

жасаған, тиісті Келісім-шарттың әрекет мерзімінде орын 

алған оқиға бойынша жауапты Сақтандырушымен 

жасалады. 

 

8. САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ 

ТӨЛЕМІН БЕРУДЕН БОСАТУ НЕГІЗДЕРІ.  

САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН БЕРУДЕН БАС ТАРТУ 

8.1. Сақтандырушы Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінде қарастырылған жағдайларда, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 

186-бабының 3-тармағында қарастырылған жағдайда 

сақтандыру төлемін өтеуден толықтай немесе оның 

белгілі бөлігін өтеуден бас тарта алады.   

8.2. Сақтандырушы зардап шеккен тұлғаның моральдық 

шығындары мен жоғалған пайдасын өтемейді, сондай-ақ 

зардап шеккен тұлғаның міндеттемелерінен туындайтын 

айыппұлдар мен тұрақсыздық айыпақыларын төлемейді.   

8.3. Сақтандырушының сақтандыру төлемін беруден бас 

тартуына Сақтанушы (Пайда алушы) сотта шағымдана 

алады. 

 

 

 

 

 

9. САҚТАНДЫРУ КЕЛІСІМ-ШАРТЫНЫҢ 

ӘРЕКЕТІ 

9.1. Шарттың І тарауының 11-тармағында көрсетілген 

күннен бастап Шарт күшіне енеді және тараптар үшін 

міндетті болып табылады. Сақтандыру қорғанысының 

қолданылу кезеңі  Шарттың І тарауының 11-тармағында 

көрсетілген Шарттың әрекет етуі мерзіміне сәйкес келеді.   

9.2. Шартты жасасқан күні Шарттың 15-тарауында 

көрсетілген Шартқа Тараптардың соңғысы қол қойған 

күні болып табылады. 

9.3. Шарт алғашқы сақтандыру оқиғасы орын алғанда 

әрекет етуін тоқтатпайды.   

 

10. КЕЛІСІМ-ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР  

ЕНГІЗУ. 

КЕЛІСІМ-ШАРТ ӘРЕКЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ. 

10.1. Сақтандыру Келісім-шарты келесі жағдайларда 

тоқтатылған болып табылады: 

- Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанда; 

- Келісім-шарт уақытынан бұрын бұзылатын болса; 

- Сақтандырушы сақтандыру төлемін (сақтандыру 

төлемдерін) осы Келісім-шартта көрсетілген жалпы 

сақтандыру сомасы көлемінде төлеген болса.   

10.2. Келісім-шарттың тоқтатылуы Сақтандырушыны 

Пайда алушыға Келісім-шарт күшінде болған кезде 

случаях, предусмотренных Договором, Страховщик 

осуществляет вычет суммы страховой премии по 

договору аннуитета из страховой суммы по Договору в 

счет оплаты страховой премии по договору аннуитета.  В 

случае, если размер страховой премии по договору 

аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с 

Договором, превышает размер страховой суммы, 

установленной Договором, разница уплачивается 

Страховщику за счет Страхователя. 

7.8. Договор аннуитета заключается со страховщиком, 

заключившим договор обязательного страхования 

работника от несчастных случаев, в период действия 

которого произошел страховой случай. 

 

 

 

8 ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ.  

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
8.1. Страховщик вправе полностью или частично 

отказать в страховой выплате в случаях, 

предусмотренных Гражданским Кодексом Республики 

Казахстан, а также при наступлении случаев, 

предусмотренных п. 3 ст.  186 Трудового кодекса 

Республики Казахстан. 

8.2.   Страховщик не возмещает моральный вред и 

упущенную выгоду работника, пострадавшего в 

результате страхового случая, а также лиц, имеющих 

право на возмещение вреда в связи со смертью 

работника, а также штрафы и неустойку, вытекающие из 

обязательств потерпевшего лица. 

8.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату 

может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

 
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА  

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным 

для сторон с даты, указанной в п.11 раздела I Договора. 

Период действия страховой защиты совпадает со сроком 

действия Договора, который указан в п.11 раздела I 

Договора. 

9.2. Датой заключения Договора является дата 

подписания Договора последней из Сторон, указанная в 

разделе 15 Договора. 

9.3. Договор не прекращает своего действия по первому 

наступившему страховому случаю. 

   

 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРА. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

10.1.Договор считается прекращенным в случаях: 

- истечения срока действия Договора; 

- досрочного прекращения Договора; 

- осуществления Страховщиком страховой выплаты 

(страховых выплат) в размере страховой суммы, 

установленной Договором. 

10.2. Прекращение Договора не освобождает 

Страховщика от обязанности по осуществлению 

страховой выплаты Выгодоприобретателю по 

несчастным случаям, признанным в последующем 

страховыми случаями, которые произошли в период 

действия Договора.  

10.3. Договор прекращается досрочно в случаях, 

установленных статьей 841 Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан. В случаях досрочного 
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жазатайым оқиға деп танылған жағдайлар бойынша 

сақтандыру төлемін беру жауапкершілігінен босатпайды.   

10.3. Сонымен қатар осы Келісім-шарт Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінің  841-бабында 

қарастырылған жағдайда тоқтатылады.  Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінің 841-бабының 1-

тармағында қарастырылған жағдайда Келісім-шарт 

уақытынан бұрын  тоқтатылатын болса, онда Келісім-

шарт Келісім-шартты тоқтатуға негіз деп танылған 

жағдайлар туындаған сәттен бастап тоқтатылған болып 

саналады, ол туралы мүдделі Тарапқа дереу арада келесі 

Тарап мәлімдеме жасайды.  

10.4. Сақтанушы осы Келісім-шарттан Сақтандырушыға 

жазбаша мәлімдеме жасай отырып кез келген уақытта бас 

тарта алады.   

10.5. Егер Сақтанушы қауіптің деңгейінің өзгеруіне 

байланысты осы келісім-шарт талаптарының өзгертілуіне 

және/немесе сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінің 

қосымша төленуіне қарсылық білдіретін болса 

Сақтанушы Келісім-шарттың уақытынан бұрын 

бұзылуын талап ете алады.   

10.6. Осы Келісім-шарт осы баптың 10.5-тармағында 

қарастырылған жағдайларға байланысты уақытынан 

бұрын тоқтатылатын  болса Сақтандырушыға төленген 

сақтандыру сыйлықақысы немесе сақтандыру жарналары 

қайтарылмайды және осы Келісім-шарттың тоқтатылған 

күні болып Сақтанушының осы Келісім-шарт бойынша 

міндеттемелерін орындамаған күні болып саналады, ол 

туралы Сақтандырушы Сақтанушыға жазбаша түрде 

мәлімдеме жасайды. 

10.7. Егер бұл Келісім-шарттың уақытынан бұрын 

бұзылуы оның талаптарын Сақтандырушының 

орындамауы салдарынан болса, соңғысы Сақтанушыға ол 

өтеген сақтандыру сыйлықақысын толық көлемде 

қайтаруға міндетті. 

10.8. Бұл Шартты жаңа мерзімге Сақтанушы 

Сақтандырушыға осы Шартты ұзартуға ниетті екендігі 

туралы мәлімдемені осы Шарттың ұзартылуы ықтимал 

күнге 10 күнтізбелік күн бұрын, бірақ осы Шарттың 

мерзімі аяқталатын күннен кеш емес мерзімде хабарлаған 

жағдайда ұзартылуы мүмкін. Шарттың ұзартылуы жаңа 

шартты жасасу арқылы жүзеге асырылады.  

10.9.  Келісім-шартқа өзгерту енгізуге негіз болып 

табылады: 

- Келісім-шарттың әрекет ету мерзіміндегі кәсіби қауіп 

сыныбының өзгеруі; 

- Келісім-шарттың әрекет ету мерзіміндегі 

жұмыскерлердің еңбекақы қорының өгеруі; 

- Келісім-шарттың әрекет ету мерзіміндегі 

жұмыскерлердің штаттық санының өзгеруі; 

- Келісім-шартты жасау барысында Сақтанушы 

мәлімдеген деректер мен Келісім-шарттың маңызды 

шарттарының өзгеруі.  

 

11.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ. 

ИГЕРІМСІЗ КҮШ САЛДАРЛАРЫ. 

11.1. Тараптар Келісім-шарт талаптарын 

орындамағандықтары немесе тиісті түрде 

орындамағандықтары үшін  осы Келісім-шарт және 

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 

жауапты. 

11.2. Егер Тараптардың қайсыбірінің осы Келісім-шарт 

бойынша міндеттерін толықтай немесе жартылай 

орындауы мүмкін болмаса немесе оның тиісті әрекет 

етуіне қандай да бір игерімсіз күш жағдайлары кедергі 

келтіретін болса, келесілерді қоса алғанда, бірақ олармен 

шектелмейді: өрт, азаматтық соғыс,  жер аудару, жалпыға 

прекращения Договора, установленных пунктом 1 статьи 

841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

Договор считается прекращенным с момента 

возникновения обстоятельства, предусмотренного в 

качестве основания для прекращения Договора, о чем 

заинтересованная сторона должна незамедлительно 

уведомить другую Сторону.  

10.4. Страхователь вправе отказаться от Договора в 

любое время путем письменного уведомления 

Страховщика. 

10.5. Страховщик вправе потребовать досрочного 

расторжения Договора в случае, если Страхователь в 

связи с изменением степени риска возражает против 

изменений условий Договора и/или доплаты страховой 

премии. 

10.6. При досрочном расторжении Договора в случае, 

указанном в пункте 10.5. настоящей статьи, уплаченные 

Страховщику страховая премия либо страховые взносы, 

подлежат возврату пропорционально сроку, оставшемуся 

до истечения срока действия Договора . датой 

прекращения Договора будет являться дата 

невыполнения Страхователем принятых по Договору 

обязательств, о чем Страховщик письменно уведомляет 

Страхователя. 

10.7. В случаях, если досрочное прекращение Договора 

вызвано неисполнением его условий по вине 

Страховщика, последний обязан возвратить 

Страхователю уплаченную им страховую премию 

полностью.  

10.8. Основаниями для внесения изменений в Договор 

являются: 

- изменение класса профессионального риска в период 

действия Договора; 

- изменение фонда оплаты труда работников в период 

действия Договора; 

- изменение численности работников в период действия 

Договора; 

- иные изменения существенных условий Договора или 

сведений, сообщенных страхователем при заключении 

Договора. 

 

 

 

 

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора в 

соответствии с Договором и законодательством 

Республики Казахстан. 

11.2. Если какой-либо Стороне не удается полностью 

или частично действовать в соответствии с Договором, 

или если ей препятствуют в этом какие-либо 

обстоятельства непреодолимой силы, включая, но не 

ограничиваясь, следующими: гражданская война, 

мобилизация, всеобщий воинский призыв, мятеж, 

переворот или революция, реквизиция, конфискация, 

национализация, эмбарго и экспроприация,  забастовки, 

локауты, стихийные бедствия, такие как, например: 

пожары, штормы, землетрясения, грозы, извержения 

вулканов, сходы снежных лавин или селевых потоков, 

все эти обстоятельства откладывают выполнение 

обязательств и не влечет за собой никаких обязательств 

по уплате неустойки и компенсации убытков.  

11.3. Обстоятельства непреодолимой силы являются 

основанием для освобождения от ответственности за 

неисполнение обязательств, но только в случае, если эти 



 

міндетті әскер қатарына шақырту, құйын, төңкеріс 

немесе революция, реквизиция, тәркілеу, ұлттандыру, 

эмбарго және экспроприация, мемлекеттік органдардың 

әрекеттері немесе биліктің басқа да шаралары, 

көтерілістер, локауттар, табиғи апаттар, мысалы: дауыл, 

жер сілкінісі, құйын, жанартаулардың атылуы, қар 

көшкіндері немесе су тасқыны, міндеттемелердің 

орындалуы кейінге қалдырылады және қандай да бір 

тұрақсыздық айыпақылары мен шығындарды өтеу 

бойынша жауапкершілікке ұшыратпайды.   

11.3. Игерімсіз күш салдарлары міндеттемелердің 

орындалмауы үшін жауапкершіліктен босатуға негіз 

болып табылады, тек қана аталған жағдайлар  Келісім-

шарт бойынша міндеттемелерді бекітілген мерзімде 

орындауға тікелей кедергі болатын болса.  

11.4. Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындауы 

мүмкін емес Тарап  жоғарыда аталған жағдайлардың 

орын алуы туралы сондай жағдайлар орын алған күннен 

бастап  5 (бес) жұмыс күнінен кешікпейтін мерзімде 

келесі Тарапқа жазбаша мәлімдеме жасауға міндетті. 

Игерімсіз күш салдарларының орын алуы туралы 

уақытында мәлімдеме жасау Тарапты сол оқиғаларға 

себеп ретінде сүйену құқығынан айырады.  

11.5. Игерімсіз күш салдарлары тоқтаған уақыттан бастап 

5 (бес) жұмыс күшінде аталған салдарларға ұшыраған 

Тарап келесі Тарапқа игерімсіз күш салдарларының 

тоқтатылғандығы туралы жазбаша мәлімдеме жасауға 

және өзінің міндеттемелерін орындауды жалғастыруға 

міндетті.   

11.6. Егер игерімсіз күш салдарлары  6 (алты)  айдан 

астам уақыт бойы созылатын болса, онда Келісім-шартты 

кез келген Тарап бір жақты тәртіпте бұза алады.   

11.7. Игерімсіз күш салдарларының орын алуының тиісті 

құзырлы органдардың құжаттарымен  расталуы тиіс. 

 

 

 

12. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

12.1. Келісім-шарт бойынша Сақтандырушы мен 

Сақтанушы (Пайда алушы) арасында туындайтын 

дауларды Тараптар келіссөздер арқылы талқылайды.  

12.2. Тараптар өзара бітімге келе алмаған жағдайда дау 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сай шешілетін 

болады.  
12.3. Шарттан туындайтын дау болған жағдайда, 

Сақтанушы құқылы: 

- Сақтандырушыға (оның ішінде оның филиалы арқылы) 

талаптарды көрсете отырып және оның талаптарын 

растайтын құжаттарды қоса тіркеп, жазбаша өтінішті 

жолдауға, немесе 

- сақтандыру омбудсманға өтінішті жолдауға 

(сақтандыру омбудсманға құжаттарды жолдау тікелей, 

сонымен қатар оның интернет-ресурсы, немесе 

Сақтандырушы (оның филиалы) арқылы жүзеге 

асырылады); 

- Шарттан туындайтын дауларды шешу үшін сотқа 

арыздануға. 

12.4. Сақтандырушы сақтанушыдан (пайда алушыдан) 

өтінішті алған күннен кейін бес жұмыс күні ішінде 

қарастырады және дауды шешудің әрі қарай тәртібін 

көрсете отырып, жазбаша жауапты ұсынады. 

12.5. Сақтанушының (Пайда алушының) сақтандыру 

омбудсманға өтініш берген жағдайда, Сақтандырушы 

Сақтанушының (Пайда алушының), сақтандыру 

омбудсманның сұрауы бойынша тиісті сұрауы түскен 

күннен бастап үш жұмыс күні ішінде дауды қарауға 

қатысты құжаттарды ұсынуға міндетті. 

обстоятельства непосредственно препятствуют 

исполнению обязательств по Договору в установленные 

сроки.  

11.4. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательства по Договору, обязана о 

наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно, 

но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их 

наступления, в письменной форме известить другую 

Сторону. Несвоевременное извещение об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в 

будущем.  

11.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы, 

вовлеченная в него Сторона должна письменно 

уведомить другую Сторону о прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы и возобновить 

исполнение своих обязательств.  

11.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся 

более 6 (шести) месяцев, Договор может быть 

расторгнут по соглашению сторон.  

11.7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

должно подтверждаться документами соответствующих 

компетентных органов. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры по Договору, возникающие между 

Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем), рассматриваются 

непосредственно сторонами путем переговоров. 

12.2. При не достижении между Сторонами согласия, 

спор разрешается в Специализированном межрайонном 

экономическом суде Восточно-Казахстанской области в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

12.3. При наличии спора, возникающего из Договора 

Страхователь вправе: 

- направить  Cтраховщику (в том числе через его 

филиал)  письменное заявление с указанием требований    

и приложением документов, подтверждающих его 

требования, или 

-направить заявление страховому омбудсману (отправка 

документов страховому омбудсману осуществляется как 

напрямую, в том числе через его интернет-ресурс. либо 

через Страховщика (его филиал); 

- обратиться в суд для урегулирования споров,  

возникающих из Договора. 

12.4. Страховщик  при получении  от страхователя 

(Выгодоприобретателя) заявления  в течение пяти 

рабочих дней рассматривает и предоставляет 

письменный ответ с указанием дальнейшего порядка 

урегулирования спора. 

12.5. В случае обращения Страхователя 

(Выгодоприобретателя) к страховому омбудсману 

Страховщик обязан  по запросу Страхователя 

(Выгодоприобретателя), страхового омбудсмана 

предоставить документы, относящиеся к рассмотрению 

спора, в течение трех рабочих дней  с даты получения 

соответствующего запроса. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Конфиденциальность взаимоотношений между 

сторонами по вопросам страхования гарантируется 

Страховщиком и Страхователем. 

13.2. Все прочие условия, не предусмотренные 

Договором, регулируются законодательством 

Республики Казахстан.  



 

 

13. БАСҚА ДА ТАЛАПТАР 
13.1. Тараптар арасындағы сақтандыру мәселелері 

бойынша қарым-қатынастардың құпия ретінде 

сақталатындығына Сақтандырушы да, Сақтанушы да 

кепілдік береді. 

13.2. Келісім-шартта қарастырылмаған басқа барлық 

жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі.  

13.3.  Келісім-шарт заңдық күші тең екі данада, орыс 

және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың 

әрқайсысына бір-бір данадан.   

13.4.  Осы Келісім-шарт бойынша сақтандыру 

сомасының, сақтандыру төлемінің және сақтандыру 

сыйлықақысының валютасы Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасы – теңге болып табылады. Осы Келісім-

шарт бойынша барлық төлемдер теңгемен жүзеге 

асырылады.   

13.3. Договор составлен на государственном и русском 

языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

стороны. 

13.4. Видом валюты страховой суммы, страховой 

выплаты и страховой премии по настоящему Договору 

является национальная валюта Республики Казахстан – 

тенге. Все платежи по настоящему Договору 

осуществляются в тенге. 

 

14. САҚТАНДЫРУ АГЕНТІ ЖӘНЕ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ/ИНФОРМАЦИЯ 

ПО СТРАХОВОМУ АГЕНТУ И КОМИССИОННОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ 

Аты-жөні (атауы) /Ф.И.О./наименование) БЕЗ АГЕНТА 

ЖСН/БСН ИИН/БИН  ____________ 

Тел./Тел.: ____________ 

Орналасқан жері (тек заңды тұлғаның агенті үшін)/ Место нахождение (только для агента-юридического лица) 

_______________________________________ 

Шарт бойынша комиссиялық сыйақы /Комиссионное вознаграждение  по Договору:  

Иә□          Жоқ■  

Да□          Нет■ 

15. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ / РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Сақтандырушы / Страховщик: 

 

____________________ 
          (қолы / подпись) 

                                                м.о. / м.п. 
«__» ____________ 20 _ ж/г. 
 

Сақтанушы / Страхователь: 

"Усть-Каменогорская ТЭЦ" ЖШС / ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" 

 

 

____________________ 
          (қолы / подпись) 

                                                м.о. / м.п. 
«__» ____________ 20 _ ж/г. 
 

 

 
 


