
Бірлескен қызмет туралы келісім-шарт

№

Сақтандыру 

(қайта 

сақтандыру) 

пулына 

қатысушылард

ың бірлескен 

қызметі 
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жасалған күн

Қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) 

пулына 

қатысушылардың 

толық атауы

Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының, 

сақтандыру (қайта 

сақтандыру) пулы 

қызметінде жүргізуші 

болып табылатын 

Қазақстан 

Республикасының 

бейрезиденті-сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымы 

филиалының толық атауы

Сақтандыру кластары 

(түрлері)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) пулы қызметінің мәні болып табылатын сақтандыру тәуекелдерінің тізбесі

Мүлік

От, соның ішінде жер асты оты.

Найзағай соққысы.

Жарылыс, қоса алғанда, :

кез келген резервуар пешіндегі газдың немесе отынның жарылысы нәтижесінде жылу беретін отпен берілетін қысымда немесе түтін жолдарында немесе жанудың газ тәрізді өнімдері шығарылатын өту жолдарында жоғалту немесе зақымдану.

Әуе кемесі және/немесе ғарыш аппараты және / немесе олардан құлаған объектілер.

Осы сақтандыру тәуекелдеріне Сақтанушыға немесе оның агенттеріне тиесілі немесе олардың бақылауындағы әуе кемесінің немесе ғарыш аппаратының әсер етуінен келтірілген немесе пайда болған жоғалу немесе бүліну немесе осындай шығынға немесе 

бүлінуге әкеп соққан әуе кемесінің немесе ғарыш аппаратының немесе құлайтын объектінің жоғалуы немесе зақымдануы кірмейді.

Боран және / немесе дауыл.

Нақты сақтандыру тәуекелдеріне ғимарат ішіндегі немесе оның ішіндегі шығындар немесе зақымданулар кірмейді, мұндай шығындар немесе зақымданулар дауыл және/немесе дауылдан туындаған ғимараттың зақымдануымен және нәтижесінде болған 

жағдайларды қоспағанда.

Жер сілкінісі және жер асты оты

Нақты сақтандыру тәуекелдеріне тікелей физикалық шығындар немесе жер қыртысының қозғалуынан туындаған, жер сілкінісінің макросейсмикалық әсерін өлшеудің халықаралық шкаласы (MCS)бойынша кемінде 6 баллға жететін, жер бетінің дірілдеуінен 

болатын тікелей физикалық залал, сондай-ақ, мұндай жер сілкіністерімен бірге болған сілкіністер немесе өрттер салдарынан болатын физикалық шығындар немесе тікелей физикалық шығындар жатады.

Су тасқыны және бұршақ
Су тасқынының сақтандыру тәуекелі өзендер мен су қоймаларының жағалауларынан шығу, бөгеттердің немесе үйінділердің бұзылуы нәтижесінде немесе су ағатын канал арнасының кенеттен және күтпеген тарылуы нәтижесінде пайда болатын үлкен немесе 

кіші аумақты сумен су басудан туындаған тікелей физикалық шығындарды немесе тікелей физикалық залалды қамтиды.

Мұндай сақтандыру тәуекелдеріне ғимараттар ішіндегі немесе олардың ішіндегі шығындар немесе зақымданулар, мұндай шығындар немесе зақымданулар су тасқыны және/немесе бұршақ салдарынан болған ғимараттың зақымдануымен бір мезгілде және 

нәтижесінде болатын жағдайларды қоспағанда, кірмейді.

Топырақтың отыруы, қар көшкіні, құлдырау және сырғыма

Сумен жабдықтау, жылыту, кәріз жүйелерінен, су шығарудан, қазандықтардан және құбырлардан майлау немесе машина майынан келтірілген залал;

Осы сақтандыру тәуекелдеріне сақтандырылған үй-жайларда/құрылыстарда пайдаланылатын жабдықтан судың немесе басқа заттың ағуы немесе шығарылуы және осындай жабдықтың істен шығуынан немесе бұзылуынан немесе мұздатуынан болған 

шығындар немесе зақымданулар жатады.
"Каско 

1) жол-көлік оқиғасы - сақтандырылған автомобиль көлігінің жолмен жүру процесінде және оның қатысуымен туындаған, адамдар қаза тапқан немесе жарақаттанған, не көлік құралдары, құрылыстар, жүктер бүлінген, не өзге де материалдық залал келтірілген 

оқиға, жалпы пайдаланымдағы жолдардағы да, жалпы пайдаланымдағы жолдардан тыс жерлердегі де апаттар;

2) өзге де көлік оқиғасы - сақтандырылған көлік құралының қатысуымен немесе оған қатысты туындаған, кездейсоқ сыртқы әсерден туындаған оқиға, атап айтқанда: қозғалмайтын немесе қозғалатын заттарға (құрылыстар, кедергілер, жануарлар, ағаштар 

және т. б.) басып кіру (соқтығысу), автомобиль көлігінің аударылуы, құлауы, сондай-ақ оған қандай да бір заттың (қар, мұз, бұршақ, тастар, ағаштар және олардың бұтақтары, ғимараттардың бөліктері, терезеден лақтырылған заттар және т. б.) құлауы, мұздың 

астына түсіп кету, топырақтың, жол жүрісіне өзге де қатысушылардың қозғалысы салдарынан заттардың түсуі нәтижесінде шынылардың сынуы;

3) өрт (материалдық зиян келтіретін және адамдардың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін, арнайы ошақтың орнынан тыс, бақыланбайтын жану үрдісі);

4) дүлей зілзалалар - дауыл (ауа райы жағдайларынан туындаған Бьюфорт шкаласы бойынша 8 баллға сәйкес келетін жел күші бар ауа массаларының қозғалысы-желдің жылдамдығы 60 км/сағ астам), боран, бұршақ, су тасқыны, жер сілкінісі, көшкін, сел 

тасқынының түсуі, найзағайдың түсуі, таудың опырылуы, құйын, дауыл, құйын, қар құйыны, нөсер, қар көшкіні, жанартаудың атылуы немесе жер асты отының әрекеті салдарынан зиянның туындауы;

5) Сақтандырылған көлік құралының жекелеген бөліктері мен бөлшектерін ұрлауды қоса алғанда, үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері-уәкілетті органдармен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқық бұзушылықтар және/немесе 

қылмыстар белгілері бойынша бағаланған үшінші тұлғалардың іс – әрекеттер жасауы;

6) айдап әкету, ұрлау - көлік құралдарын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иеленуден, (айдап әкету) не ұрлау (ұрлау) мақсатында көлік құралдарын заңсыз иеленуден туындаған Сақтанушының мүліктік шығындарының тәуекелі, Шартта бұл жағдайлардың үйлесуі – 

"Айдап әкету" деп аталады.

7) көрсетілген сақтандыру жағдайларының нәтижесінде ішкі механикалық бұзылулар;

8) автомобиль көлігінің капот астындағы кеңістігіне жануарлардың енуі;

9) сел, су тасқыны, бұршақ, нөсер сияқты қолайсыз табиғат құбылыстарының, сондай-ақ автомобиль жолындағы кәріз құбырларының, жылыту жүйелерінің бұзылуы салдарынан автомобиль көлігін су басу."

"ТЖ Каско

Шарт шеңберінде пайдалану кезінде "Сақтандыру жағдайы" анықтамасының мынадай мәні бар: Шарт бойынша сақтандыру қорғанысы қолданылатын мүліктің жойылуының және/немесе залалының тікелей себебі болып табылатын Сақтанушы тарапынан 

күтпеген және абайсызда жасалған қасиет жағдайы, оқиғасы немесе уақиғасы. Осындай бір жағдайдың, оқиғаның немесе оқиғаның салдары болып табылатын барлық залал, шығыстар, жойылу, қирау, төменде сипатталғанды қоспағанда, бір Сақтандыру 

жағдайы бойынша сақтандырылған болып есептеледі.

Циклондар, торнадо, қарапайым дауылдар, дауылдар, қарапайым дауылдар, бұршақ, жойқын желдер нәтижесінде туындайтын залалға, өлімге қатысты Сақтанушының сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңінде басталуы қатарынан 72 сағат болатын 

қандай да бір уақытша Кезең ішінде шеккен барлық мүліктік залалдың (және/немесе қаза табудың) сомасы бір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандырылған болып есептеледі. 

Осымен жер сілкінісінен немесе жанартаудың атқылауынан болған барлық залал, егер біреуден көп жер сілкінісі немесе жанартаудың атқылауы Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңінде ұзақтығы 72 тізбекті сағат болатын кезеңде орын алса, бір 

Сақтандыру жағдайы бойынша сақтандырылатындығы қабылданады және ескертіледі, бұл ретте ұзақтығы 72 тізбекті сағат болатын барлық жер сілкіністері немесе жанартаудың атқылауы, Шарт бойынша ұйғарым шеңберінде, бір сақтандыру жағдайы болып 

саналады. Су тасқыны тәуекеліне қатысты Сақтанушының қандай да бір кезең ішінде ұзақтығы қатарынан 72 сағат болатын, басталуы Сақтандыру қорғанысының қолданылу кезеңінде болатын барлық мүліктік залалдың сомасы бір Сақтандыру жағдайы 

бойынша сақтандырылды деп есептеледі. "
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21 желтоқсан 
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Шарт 2021 жылғы 

20 қаңтарда күшіне 

енеді. Егер 

Тараптар Шартты 

бұзуға келісімін 

бермесе, Шарт 

келесі үш жылдық 

кезеңге автоматты 

түрде ұзарту 

арқылы 3 жылға 

жасалады.

1) «Қазақмыс» 

сақтандыру 

компаниясы» 

акционерлік қоғамы      

2) «Сақтандыру 

компаниясы» 

акционерлік қоғамы 

Sinoasia B&R 

3)«Лондон-Алматы» 

сақтандыру 

компаниясы» 

акционерлік қоғамы

Бірлестікте резидент еместер 

жоқ. Кез келген жобаның 

көшбасшысы клиенттің 

таңдауына байланысты 

анықталады.

Кәсіби жауапкершілік

Сақтандыру жағдайы – медициналық қызмет көрсету кезіндегі медициналық қатеге (дәрігерлік немқұрайлылыққа) байланысты пациент немесе оның уәкілетті өкілдері ұсынатын, персоналға және/немесе Сақтанушыға қарсы сотқа дейінгі жазбаша шағым 

немесе талап-арыз. Медициналық қызметтерді көрсетуден негізсіз бас тарту немесе оны сапасыз көрсету ісіне байланысты. Егер персонал және/немесе Сақтанушы мұндай пациентке қатысты медициналық қателік (дәрігерлік немқұрайлылық) фактісін 

мойындаса, ауызша шағым немесе емделушіден келтірілген зиянды өтеу туралы шағым да сақтандыру жағдайы ретінде танылады. медициналық көмек көрсетпеу немесе әділетсіз қамтамасыз ету.

Мүлік, Каско, ТЖ КаскоШарт 2021 жылғы 

20 қаңтардан 

бастап күшіне 

енеді.

Егер Тараптар 

Шартты тоқтату 

туралы өз келісімін 

білдірмесе, Шарт 3 

жылға жасалып, 

кейіннен келесі үш 

жылдық мерзімге 

автоматты түрде 

ұзартылды.

"1) "Қазақмыс" 

сақтандыру 

компаниясы" 

акционерлік қоғамы

2) "Номад Иншуранс" 

сақтандыру 

компаниясы" 

акционерлік қоғамы

3) "Виктория" 

сақтандыру 

компаниясы"" 

акционерлік қоғамы

4) "Sino asia B&R" 

сақтандыру 

компаниясы "" 

акционерлік қоғамы

5) "Халық"сақтандыру 

компаниясы" 

Қазақстан Халық 

банкінің еншілес 

ұйымы" акционерлік 

қоғамы

6) "MOI (МОЙ) 

сақтандыру брокері "" 

ЖШС

20 қаңтар 2021 

ж.

1

Пулда резидент еместер жоқ. 

Кез-келген жоба бойынша 

көшбасшы клиенттің 

таңдауына байланысты 

анықталады.


