
Сақтандыру оқиғасы болған жерде не істеу керек?

Болған жағдайларда ықтимал шығындардың алдын алу немесе азайту үшін, соның ішінде мүлікті қорғау 
бойынша ақылға қонымды және қолжетімді шараларды қабылдау.

Құзыретті органдарға олардың құзіретіне қарай дереу хабарлап айтыңыз:
- өрт, жарылыс-өрт сөндіру органдары, ТЖМ (101 нөмірі);
- табиғи апаттар-ТЖМ (101 нөмірі);
- су басу- коммуналдық қызметтер (104 нөмірі, КСК нөмірі, кондонимумы);
- бұзушылықпен тонау, басып тонау, шабуыл-құқық қорғау органдары, полиция (102,111 нөмірі). 

Сақтандыру компаниясына болған жағдайды хабарлаңыз (ұялы телефоннан қоңырау тегін 2090). 

Сақтандыру компаниясының өкілі тексергенге дейін, сақтандыру оқиғасы болған мүлікті сол қалпында сақтауға 
тырысыңыз.

Міндетті түрде құзырлы органдарға қажетті құжаттарды қамтамасыз етуіңіз қажет.
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Сақтандыру оқиғасынан кейін не істеу керек?

Сақтандыру оқиғасы болған жайында Мәлімдемені толтырыңыз (оны QR немесе сілтеме арқылы 
https://online.kmic.kz/kz/insurance-request). Сондай-ақ барлық қолжетімді ақпаратты және құжаттарды, 
оқиғаның себептерін, барысын, салдарын, келтірілген зиянның сипаты мен дәрежесін бағалауға мүмкіндік 
береді,бірақ олармен шектелмей:
- келтірілген залалды бағалау туралы есеп (Сақтандырушының жолдамасы бойынша);
- Бенефициардың жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қамтамасыз етіңіз.

Сақтандырушыдан сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттардың тізімін соның ішінде,бірақ 
олармен шектелмей алуға болады: 
- Бенефициардың жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмеліері:техникалық 
төлқұжат, Сақтандырушының талабы бойынша сатып алу-сату шарттары және басқалары; 
- Сақтандырушының талап етуі бойынша жылжымалы мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың 
көшірмелері:чектер, квитанциялар, жүкқұжаттар мен басқалар;
- уәкілетті мемлекеттік органдардың сақтандыру жағдайының басталу себебі мен нақтысын анықтайтын 
құжаттары, оның ішінде:

Зақымдалған мүлікке қатысты, өртке қарсы қызметтің қорытындылары/актісі,төтенше жағдайлар қызметінің 
актісі (газ, су құбыры), сараптама актілері, құқық қорғау органдарының құжаттары: сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді бастау/тоқтату/уақытша тоқтата тұру жайлы жарлық бар.

Көршілер алдындағы жауапкершілікке қатысты соттың мөрімен куәландырылған өртке қарсы қызметінің 
қорытындылары/актісі, апаттық құтқару қызметінің актісі газ, су құбыры,сараптама актілері, соттың мөрімен 
расталған сот шешімінің көшірмесі Сақтанушыға Бенефициарға келтірілген зиянды өтек міндетін жүктей 
отырып,заңды күшіне енді. 

Сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім сақтандыру шартына сәйкес құжаттардың толық пакетін 
ұсынғаннан кейін қабылданады.

Сақтандыру шарттарына сәйкес барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін,сақтандыру төлемі көзделген 
мерзімдерде жүзеге асырылады. 
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