
АВТОКӨЛІКТІ САҚТАНДЫРУ
(КАСКО)

Жол-көлік оқиғасы болған жерде не істеу керек?

Көлікті тоқтатыңыз және ескерту шамдарын қосыңыз;

Апаттық тоқтату белгісін қойыңыз;

Жол-патрульдік полиция инспекторы келгенге дейін көлікті оқиға орнынан қозғамаңыз, оқиға орнына 
қатысты заттарды жылжытпаңыз;
Болған жағдайда ықтимал шығындарды алдын алу немесе азайту үшін, оның ішінде мүлікті сақтау және зардап 
шеккендерге көмек көрсету бойынша ақылға қонымды және қолжетімді шараларды қабылдаңыз;

Жол полиция қызметкерлеріне 112 телефоны (немесе басқа қолжетімді құралдар) арқылы қоңырау шалыңыз 

Сақтандыру компаниясына оқиға туралы хабарлаңыз (2090 байланыс орталығының нөмірі) және туындаған 
жағдай (апат) бойынша кеңес алыңыз;

Қажет болған жағдайда апатты жағдайлар жөніндегі комиссар оқиға орнына барып, сізге кеңес бере алады;

Жол-көлік оқиғасы болған жерден көліктерді суретке түсіруге кеңес береміз;
Кінәлі адамның және куәлардың деректерін,егер оларды анықтау мүмкін болса,жазып алыңыз;

Жол-көлік оқиғасы кезінде жол полициясы органдарымен жасалған хаттамада автокөлік құралдарына 
келтірілген барлық зиянның көрсетілуін қадағалаңыз;
Жол-патрульдік полиция қызметкерлері оқиғаның сызбасын және жолдың жүру бөлігінде көліктердің 
орналасуын жасаған кезде қатысуға және көмектесуге, сызбамен келіспеген жағдайда,оған қол қою кезінде өз 
пікіріңізді білдіріңіз;
Оқиғаның мән-жайын толық көрсете отырып,жол полициясына түсініктеме жазыңыз;

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамаға қол қою кезінде, жол полициясы қызметкерлерінің шешімімен 
келіспеген жағдайда хаттамада өз пікіріңізды білдіріңіз;

Жол-көлік оқиғасынан кейін не істеу керек?
3-күн ішінде 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 
беретін құжаттарды жүктеңіз.

Сақтандырушыдан сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар тізімін алыңыз,

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың көшірмесін және жол-көлік оқиғасына қатысушылардың 
түсініктемелері бар оқиғаның сызбасын Жол полициясында (ЖҚО болғаннан кейін 3 тәулік арасында) алуды 
ұсынамыз. Сақтандырушының бағыты бойынша көлік құралына келтірілген залалды тексеру және бағалау 
ұйымдастырылады.

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

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