
 

Настоящим акционерное общество "Страховая компания "Казахмыс" (далее - Общество) 

в целях информирования акционеров сообщает следующую информацию о принятых 

решениях Советом директоров Общества: 

 

Акционерлік қоғамның ірі мәмілесiлер жасағаны туралы хабарлама/Информация о 

совершении Обществом крупных сделок: 

 

1. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016 жылы;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 маусым 2016 

жылы; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 9009638 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016 года; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 июня 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 31 мая № 9009638.  

 

2. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016 жылы;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 июня 2016 жыл; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 9009640 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016 года; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 июня 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 9 июня № 9009640.  

 

3. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016ж.;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 маусым 2016 жыл; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 112549 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016г.; 



2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 маусым 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 9 июня № 112549. 

 

4. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016ж.;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 маусым 2016 жыл; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 9009639 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016г.; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 июня 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 9 июня № 9009639. 

 

5. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016ж.;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 маусым 2016 жыл; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 9009637 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016г.; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 июня 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 9 июня № 9009637. 

 

6. 1) мәміле жасалған күн: 9 маусым 2016ж.;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 8 маусым 2016 жыл; 

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 9 маусым № 112550 

 

1) дата заключения сделки: 9 июня 2016г.; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую 

выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 8 июня 2016 

года. 
Номер договора и дата заключения сделки: 9 июня № 112550. 
 

 

 


