
 
САҚТАНДЫРУДЫҢ ҤЛГІЛІК ШАРТТАРЫ 

"Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" Акционерлік қоғамы (бҧдан әрі – Сақтандырушы) 

Сақтанушыға Сақтанушыны Сақтандырушы бір жақты тәртіппен әзірлеген (қосылу шарты) Талаптарға 

қосыл арқылы Сақтандырушының Сақтанушыға сақтандыру полисін электрондық нысанда (бҧдан әрі - 

Сақтандыру полисі) ресімдеуі арқылы сақтандыру Шартын жасасуды ҧсынады.  

Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын тӛлеуге міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы 

басталған кезде Пайда алушыға сақтандыру сомасы (Сақтандырушының жауапкершілік лимиті) шегінде 

сақтандыру шартында белгіленген тәртіппен және мерзімде сақтандыру тӛлемін жҥзеге асыруға 

міндеттенеді. Талаптар "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ жазатайым оқиғалардан ерікті 

сақтандыру Ережелері негізінде әзірленген. 

1-БӚЛІМ. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҦҒЫМДАР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

Пайда алушы – Сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру тӛлемін алушы болып табылатын тұлға. Егер Сақтанушы 

Сақтандырылған адам болып табылмаса, онда Сақтандырылған адам Сайда алушы бола алады не ол 

Сақтандырылған адамның жазбаша келісімімен тағайындалады. 

Егер заң актілерінде ӛзгеше белгіленбесе, 14 жасқа дейінгі Сақтандырылушыға тиесілі сақтандыру тӛлемі ата-

аналарға (оларды алмастыратын адамдарға) тӛленеді. Сақтандырылған адам қайтыс болған жағдайда, егер Пайда 

алушы алдын ала тағайындалмаса, онда ол Сақтандырылған адамның заңды мұрагері (мұрагерлері) болып 

табылады. 

Сақтандырылған адам қайтыс болған жағдайда, Сақтандыру шартында кӛрсетілген тұлға не Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес Сақтандырылған адамның мұрагерлері Пайда алушы болып табылады. 

Сақтандырылған адам - ӛзіне қатысты сақтандыру жүзеге асырылатын тұлға. 

Жазатайым оқиға – адамның еркіне қарамастан болған, Сақтандырылған адамның ағзасына сыртқы 

механикалық, электрлік, химиялық немесе термиялық әсер ету нәтижесінде оның денсаулығына зиян келтіруге, 

мертігуге не ӛліміне әкеп соққан кенеттен, қысқа мерзімді оқиға (оқиға).  

Уақытша еңбекке қабілеттілікті жоғалту (уақытша еңбекке еңбекке қабілетсіздік) - еңбекке және оқытуға 

қабілеті жойылатын, уақытша, қайтарымды сипатты жазатайым оқиға салдарынан болған жарақаттан туындаған 

функциялардың бұзылуы болатын ағза жағдайы. 

Жалпы еңбек қабілетін тҧрақты жоғалту - Сақтандырылған адамның медициналық кӛрсеткіштері бойынша 

тұрақты күтімді (кӛмекті немесе қадағалауды) қажет ететін және/немесе ерекше ұйымдастырылған жеке 

жағдайларда (арнайы цехтар, үйде жұмыс істеу, жұмыс құралдарын қолдану) еңбек қызметінің жекелеген түрлерін 

ғана орындай алатын және ол уәкілетті органның мүгедектіктің I, II немесе III топтарын белгілеу туралы шешіміне 

себепші болған денсаулығының жай-күйі. Еңбек ету қабілетінен тұрақты айрылуы, мүгедектік белгіленбеген, 

сондай-ақ уәкілетті орган белгілі бір топтағы (I, II немесе III топтағы) мүгедектікті белгілеген болуы мүмкін.  

18 жасқа дейінгі сақтандырылған адамның тіршілік әрекетінің шектелуіне әкеп соқтыратын ағза 

функцияларының тҧрақты бҧзылуы -  Сақтандырылған адамның ӛзіне-ӛзі қызмет кӛрсету, жүріп-тұру, 

бағдарлау, ӛзінің мінез-құлқын бақылау, оқыту, қарым-қатынас жасау және болашақта еңбек ету қабілетін 

жоғалтатын денсаулық жағдайы. Уәкілетті орган мұндай жағдайда мұндай сақтандырылған адамға «мүгедек бала» 

санатын белгілеу туралы шешім қабылдауы мүмкін. 

«Мҥгедек бала-» - жазатайым оқиғаның басталуы салдарынан тіршілік-тынысының шектелуіне әкеп соғатын ағза 

функцияларының тұрақты бұзылуы бар 18 жасқа дейінгі адамдарға уәкілетті органның шешімімен белгіленетін 

санат. 

Медициналық шығындар – денсаулыққа зиян келтіруге, мертігуге не ӛлімге әкеп соққан жазатайым оқиғаның 

зардаптарын жоюға және (немесе) тоқтата тұруға бағытталған медициналық қызметтер кешенін кӛрсетуге 

байланысты шығындар. 

Сақтандыру қорғауының қолданылу кезеңі – сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушыда 

сақтандыру тӛлемін жүзеге асыру міндеті туындайтын кезең. 

Сақтанушы - Сақтандырушымен Сақтандыру шартын жасасқан тұлға. Егер Сақтандыру шартында ӛзгеше 

кӛзделмесе, Сақтанушы бір мезгілде Сақтандырылған адам болып табылады.; 

Сақтандырушы – сақтандыруды жүзеге асыратын, яғни сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға 

немесе пайдасына Сақтандыру шарты жасалған ӛзге тұлғаға (Пайда алушыға) сақтандыру шартында белгіленген 

сома (сақтандыру сомасы) шегінде сақтандыру тӛлемін жүргізуге міндетті тұлға. Осы Ереже бойынша 

Сақтандырушы «Сентрас Иншуранс «Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік қоғамы болып табылады. 

Сақтандыру сомасы - сақтандыру объектісі сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде 

Сақтандырушы жауапкершілігінің шекті кӛлемін білдіретін ақша сомасы. 



 
Сақтандыру сыйақысы – Сақтанушы Сақтандырушыға Сақтандыру шартында белгіленген мӛлшерде 

Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру тӛлемін жүргізуге міндеттемелер қабылдағаны үшін тӛлеуге міндетті 

ақша сомасы.  

Сақтандыру тӛлемі - Сақтандырушы Сқтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру жағдайы басталған кезде 

сақтандыру сомасы шегінде тӛлейтін ақша сомасы; 

Сақтандыру қорғанысы – Сақтандырушының Сақтандыру шартының талаптарына сәйкес сақтандыру 

қорғанысының қолданылу кезеңінде болған сақтандыру жағдайлары бойынша тиісті тұлғаға сақтандыру тӛлемін 

жүзеге асыру міндеттемесі; 

Сақтандыру жағдайы - Сақтандыру шарты сақтандыру тӛлемін жүзеге асыруды кӛздейтін оқиға.  

Жарақат – жазатайым оқиға салдарынан оның функцияларының бұзылуымен бірге болатын Сақтандырылған 

адамның тіндері мен органдарының анатомиялық тұтастығының бұзылуы;  

Кӛлік қҧралы - жолаушыларды тасымалдауға арналған әуе кемесі немесе темір жол вагоны; 

Франшиза – Сақтандырушыны белгілі бір мӛлшерден аспайтын залалды ӛтеуден босатуды кӛздейтін Сақтандыру 

шартының талаптары. Сақтандыру сомасына пайызбен немесе абсолюттік мӛлшерде белгіленеді. 

Шартты франшиза кезінде Сақтандырушы франшизаның белгіленген сомасынан аспайтын залал үшін 

жауапкершіліктен босатылады және егер оның сомасы франшизадан артық болса, залалды толық ӛтеуге тиіс. 

Шартсыз франшиза кезінде залал барлық жағдайларда белгіленген франшиза шегеріле отырып ӛтеледі. 

 

1-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ОҚИҒАЛАРЫНАН ШЫҒАРУ 

1.1. Егер келесі тұлғалар сақтандыру сыйақысын енгізсе де, Шарттың қолданылуы басталған сәтте мынадай 

санаттардың біріне жататын болса, сақтандыруға қабылданбайды және сақтандырылған деп есептелмейді: 

1.1.1. «мүгедек-бала» санаты бойынша балалар; 

1.1.2. I, II топтағы мүгедектік тобы белгіленген адамдар; 

1.1.3. маскүнемдіктен зардап шегетін, уытқұмарлық және/немесе есірткі заттарын (олардың аналогтарын), 

психотроптық заттарды мас болу мақсатында пайдаланатын адамдар; 

1.1.4. психикалық және жүйке аурулары, ақыл-есі кем, церебральды сал ауруымен, Даун синдромымен зардап 

шегетін, психоневрологиялық диспансерде осы себеп бойынша есепте тұрған адамдар; 

1.1.5. онкологиялық, созылмалы жүрек-қантамыр ауруларымен ауыратын адамдар. 

1.2. Келесі салдардан болған оқиғалар сақтандыру жағдаына жатпайды:  

1.2.1. ядролық жарылыстың, радиацияның, радиоактивті сәуленің немесе радиоактивті отынмен немесе атом 

отынын жағудан радиоактивті қалдықтармен ластанудың әсері; 

1.2.2. Сақтандырылған адамның ағзасына асбест әсері; 

1.2.3. соғыс, басып кіру, шет мемлекеттің дұшпандық әрекеттері, соғыс немесе оларға ұқсас операциялар 

(соғыс жарияланғанына немесе жарияланмағанына қарамастан) немесе азаматтық соғыс; 

1.2.4. бүліктер; ереуілдер; локауттар; ӛлшемдерді сатып алатын немесе халық кӛтерілісіне дейін ӛсетін 

азаматтық тәртіпсіздіктер; бунт; азаматтық толқулар; әскери бүлікшілік; революция; билікті әскери басып алу 

немесе узурпациялау; тәркілеу; мүлікті реквизициялау немесе мемлекет меншігіне алу; адамның атынан немесе 

кез келген ұйыммен бірге жасаған терроризм актілері; 

1.2.5. жаппай қырып-жою қаруының әсері нәтижесінде химиялық немесе бактериологиялық жұқтыру және 

олардың іс-әрекеттері; 

1.2.6. Сақтандырылған адамның (Сақтанушының/ Пайда алушының) алкогольдік масаң күйде, зардап 

шегушінің уытты немесе есірткі заттарды (оларға ұқсас заттарды) пайдалануы немесе сақтандыру жағдайымен 

себептік байланыстағы психотроптық құралдардың әсер етуі бойынша жасаған іс-әрекеттері; 

1.2.7. Сақтандырылған адамның кез келген кӛлік құралын алкогольдік, уытқұмарлық немесе есірткілік масаң 

күйде басқаруы. Басқаруды осындай күйдегі басқа адамға, сондай-ақ жүргізуші куәлігі жоқ адамға беру кезінде; 

1.2.8. венерологиялық аурулар, Жұқтырылған Иммун Тапшылығы Синдромы (ЖИТС) немесе Адамның Иммун 

Тапшылығы Вирусы (АИТВ) немесе олардың мутанттық туындылары немесе вариацияларын қоса алғанда, кез 

келген осындай аурулар тудырған немесе тудырған денсаулықтың зақымдануы; 

1.2.9. жұқпалы ауруларды, жарықты, жіті, созылмалы және тұқым қуалайтын ауруларды (оның ішінде 

инфаркт, инсульт және тұқым қуалайтын патологиядан немесе аурудың дамуы нәтижесінде туындаған 

патологиядан туындаған мүшелердің ӛзге де кенеттен зақымдануы) қоса алғанда, кез келген аурулар мен 

аурулардың болуы. Ауру Шарттың қолданылу кезеңінде туындаған немесе белгіленген жазатайым оқиғаның 

нәтижесі болған жағдайларды қоспағанда; 

1.2.10. тамақ токсикоинфекциясы (сальмонеллез, дизентерия және т. б.), сондай-ақ этанолмен, құрамында 

алкоголь бар сусындармен, күшті әсер ететін (есірткі) препараттармен уланғанда, егер соңғысы дәрігердің 

нұсқауынсыз қабылданса, сондай-ақ мас болу мақсатында қабылданған уытты заттармен уланғанда; 

1.2.11. апоплекстік соққы, эпилептикалық талма немесе басқа да талмалар, конвульсивті ұстамалар; 

1.2.12. тұрақты жүйке және психикалық бұзылулар, кез келген жан немесе психикалық аурулар; 

1.2.13. жүктілік немесе босану; 

1.2.14. консервативті не хирургиялық емдеу; 

1.2.15. пластикалық операциялар, косметологиялық емдеу және сыртқы келбеті немесе дене ауытқулары 

кемшіліктерін жоюға байланысты басқа да емдеу түрлері; 



 
1.2.16. ӛз денсаулығына қасақана зиян келтіру, оның ішінде жан күйзелісі жағдайындағы, сондай-ақ зардап шеккен 

адам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған кезде; 

1.2.17. жолаушы ретінде тіркелген авиакомпаниялардың ұшуларынан басқа, кез келген әуе ұшулары; 

1.2.18. Сақтандырылған адамның экстремалды спорт түрлерімен шұғылдануы (егер спортты ӛтеу осы Шарттың 1-

бӛлігінде белгіленбесе), аң аулау, су асты жүзу, спелеология; 

1.2.19. әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік органдарда, құқық қорғау органдарында қызмет ӛткеру немесе тиісті 

оқудан ӛту, әскери, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда кәсіптік тәжірибеден ӛту; 

1.2.20. Сақтандырылушының (Сақтанушының) қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыру, оның ішінде ӛндірісте 

жұмыс жүргізу кезінде заңнама талаптарын, қауіпсіздік нормаларын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жӛніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтамауы. 

1.3.  Егер сақтандыру жағдайы сақтандыру келесі салдардан болса, сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру 

тӛлемінен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы: 

1.3.1. қажетті қорғаныс және аса қажеттілік жағдайында жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, Сақтанушының, 

сақтандырылушының және (немесе) пайда алушының сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның 

басталуына ықпал ететін қасақана іс-әрекеттері; 

1.3.2. Сақтанушының, сақтандырылушының және (немесе) пайда алушының Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік байланыстағы қасақана 

қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар деп танылған іс-әрекеттері. 

1.4. Сақтандырушының сақтандыру тӛлемін жүзеге асырудан бас тартуына мыналар негіз бола алады:: 

1.4.1. Сақтанушының сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы 

кӛрінеу дәйексіз не жалған ақпаратты хабарлауы не осы Шартты жасасу мақсатында қандай да болмасын Елеулі 

ақпаратты не жазатайым оқиғаның басталу, жүріп ӛту мән-жайлары мен салдарлары туралы кӛрінеу дәйексіз не 

жалған ақпаратты беруі; 

1.4.2. Сақтанушының сақтандыру жағдайынан болған залалды азайту жӛніндегі шараларды қасақана қолданбауы; 

1.4.3. Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын тергеп-тексеруге және ол 

келтірген залалдың мӛлшерін белгілеуге кедергі келтіруі; 

1.4.4. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарламау немесе уақтылы хабарламау; 

1.4.5. Сақтанушының сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға қойылатын талап ету құқығынан бас 

тартуы, сондай-ақ Сақтандырушыға талап ету құқығының ауысуы үшін қажетті құжаттарды Сақтандырушыға 

беруден бас тартуы. Егер сақтандыру ӛтемі тӛленіп қойған болса, Сақтандырушы оны толық немесе ішінара 

қайтаруды талап етуге құқылы; 

1.4.6. Сақтанушының Сақтандырушыға сақтандыру жағдайын тергеп-тексеруге және ол келтірген залалдың 

мӛлшерін белгілеуге кедергі келтіруі; 

1.4.7. Сақтандырушының сақтандыру жағдайының себептерін, мән-жайларын және оның салдарларын анықтауы 

үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсынбауы; 

1.4.8. Сақтанушы/Сақтандырылушы және/немесе Пайда алушы шартта айтылған талаптар мен шектеулерді 

сақтамаған; 

1.4.9. кезекті сақтандыру жарнасын немесе сақтандыру қызметін ұсынғаны үшін тӛлемді уақтылы енгізбеу; 

1.4.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленген ӛзге де жағдайларда. 

Сақтандырушыны Сақтанушының алдындағы сақтандыру жауапкершілігінен оның заңсыз әрекеттерінің себептері 

бойынша босату Сақтандырушыны бір мезгілде Сақтандырылған адамға немесе Пайда алушыға сақтандыру 

тӛлемін жүзеге асырудан босатады. 

1.5. Келесі талаптар сақтандырумен жабылмайды: 

1.5.1. Шартта белгіленген ӛтеу кӛлемі мен сомасынан (Сақтандырушы жауапкершілігінің лимиттері) асатын 

залалды ӛтеу туралы; 

1.5.2. сақтандыру аумағынан тыс жерлерде келтірілген зиянды ӛтеу туралы; 

1.5.3. егер сақтандыру жағдайы басталған кезде Шарт күшіне енбеген немесе ӛзінің қолданылуын аяқтаған болса, 

зиянды ӛтеу туралы; 

1.5.4. егер сақтандыру жағдайы құзыретті органдарда (медициналық қызметтерде, жол полициясында және басқа 

да құзыретті мемлекеттік органдарда, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес құжаттық түрде тіркелмесе, зиянды 

ӛтеу туралы); 

1.5.5. жәбірленушілердің моральдық зиянын және жіберіп алған пайдасын ӛтеу туралы. 

1.6. Егер Шартта ӛзгеше кӛзделмесе, Шарт жасалған күннен бастап алғашқы 5 (бес) кҥнтізбелік кҥн ішінде 

туындаған сақтандыру жағдайлары ӛтелмейді. 

 

2-БӚЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҦҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

2.1. Сақтанушы қҧқылы: 

2.1.1. Сақтандырушыдан сақтандыру талаптарын, Шарт бойынша ӛзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді 

талап етуге; 

2.1.2. Шарт жоғалған жағдайда оның телнұсқасын алуға; 

2.1.3. Шартта белгіленген тәртіппен Сақтандырылған тұлғалар тізбесіне ӛзгерістер енгізуге; 

2.1.4. Сақтандырушының сақтандыру тӛлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мӛлшерін азайту туралы 

шешімін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен даулауға;  

2.1.5. Шартта кӛзделген тәртіппен сақтандыру тӛлемін алуға; 



 
2.1.6. Сақтандырушыдан сақтандыру жағдайымен келтірілген шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында 

келтірілген шығыстардың ӛтемін алуға; 

2.1.7. Ссақтандырушыны міндетті түрде жазбаша хабардар ете отырып, сақтандыру жағдайы басталғанға дейін 

Пайда алушыны сақтандыру тӛлемін алу үшін тағайындауға немесе оны басқа тұлғамен ауыстыруға; 

2.1.8. Сақтандырушының сақтандыру тӛлемін жүргізуден бас тартуына сотқа шағымдануға; 

2.1.9. Шартта белгіленген тәртіппен Шартты мерзімінен бұрын бұзуға; 

2.1.10. кезекті сақтандыру жарнасын тӛлемеу арқылы Шарттан біржақты бас тартуға; 

2.1.11. Шарт жоғалған жағдайда оның телнұсқасын алуға; 

2.1.12. сақтандыру құпиясына. 

2.2. Сақтанушы міндетті: 

2.2.1. Шартта белгіленген мӛлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру 

жарналарын) тӛлеуге.  

2.2.2. сақтандыру талаптарын орындауға (Шарт талаптарын Сақтандырылған тұлғаның бұзуы Сақтанушының 

ӛзінің Шарт талаптарын бұзуы деп саналады); 

2.2.3. Сақтандырылған тұлғаларды Шартпен таныстыруға; 

2.2.4. Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелінің жай-күйі туралы ақпарат беруге; 

2.2.5. сақтандыру жағдайынан болған залалдарды болдырмау немесе барынша азайтуға бағытталған барлық 

ықтимал және мақсатқа сай шараларды қабылдауға; 

2.2.6. сақтандыру жағдайының белгілері бар және/немесе оның салдарынан сақтандыру жағдайының басталуы 

мүмкін сақтандыру оқиғасының басталғаны туралы Сақтандырушыға орнын, уақытын және оған байланысты 

барлық мән-жайларды кӛрсете отырып дереу хабарлауға және ұсынылған ақпаратты 3 (үш) жұмыс күнінен 

кешіктірмей жазбаша растауға. Егер Сақтанушыда дәлелді себептермен аталған әрекеттерді орындау мүмкіндігі 

болмаса, ол мұны құжатпен растауға міндетті; 

2.2.7. сақтандыру жағдайының басталғаны туралы құзыретті органдарға хабарлауға; 

2.2.8. сақтандыру жағдайының басталу айғағын дәлелдеуге; 

2.2.9. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайына қатысы бар және сақтандыру жағдайының себептері мен мән-

жайларын, салдарын, келтірілген зиянның мӛлшерін анықтау үшін Сақтандырушыға қажетті барлық ақпарат пен 

құжаттарды беруге; 

2.2.10. Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасын (жағдайын) тексеруде қажетті кӛмек кӛрсетуге; 

2.2.11. телнұсқа алу үшін Шарт жоғалған жағдайда Сақтандырушыға жазбаша ӛтініш жасауға; 

2.2.12. сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға суброгация тәртібі бойынша талап қою құқығының 

Сақтандырушыға ӛтуін қамтамасыз етуге. 

2.2.13. Шарт Шартта белгіленген мерзімде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Сақтандырушыға Шарттың 

қолданылу кезеңі үшін сақтандыру сыйлықақысының бір бӛлігін тӛлеуге; 

2.2.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта кӛзделген ӛзге де міндеттерді орындауға. 

2.3. Сақтандырушы қҧқылы:  

2.3.1. сақтандыру сыйлықақысының уақтылы тӛленуіне; 

2.3.2. Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) берген ақпарат пен құжаттарды тексеруге, сондай-ақ Сақтанушының 

(Сақтандырылған тұлғаның) осы Шарттың талаптары мен шарттарын орындауын тексеруге; 

2.3.3. сақтандыру тәуекелінің жай-күйі туралы ақпарат алуға;  

2.3.4. сақтандыру тәуекелінің (сақтандыру жағдайының басталу ықтималдығы немесе ол басталған кезде ықтимал 

залалдың мӛлшері артса) ұлғаюына әкеліп соғуы мүмкін мән-жайлар ӛзгерген жағдайда Шарттың талаптарын 

ӛзгертуді талап етуге; 

2.3.5. Сақтанушыдан (Сақтандырылғанг тұлғадан) сақтандыру жағдайының басталу айғағын, оның туындау мән-

жайларын анықтау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды талап етуге; 

2.3.6. сақтандыру жағдайларын тергеп-тексеруге қатысуға; 

2.3.7. сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның себептері мен мән-жайларын дербес анықтауға, соның 

ішінде құзыретті органдарға сұрау жіберу де бар; 

2.3.8. сақтандыру жағдайының пайда болу себептері мен барлық мән-жайлары анықталғанға дейін тӛлемді кейінге 

қалдыруға; 

2.3.9. егер Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға, Пайда алушы) сақтандыру жағдайының басталғанын, келтірілген 

шығындардың мӛлшерін растайтын құжаттарды ұсынбаса, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, 

сақтандыру ережелерінде және Шартта кӛзделген негіздер бойынша сақтандыру тӛлемінен бас тартса; 

2.3.10. сақтандыру объектісінің (сақтандыру тәуекелінің) жай-күйі туралы ақпараттың жасырылғаны немесе 

бұрмаланғаны анықталса, Шарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға; 

2.3.11. Шартты мерзімінен бұрын бұзуға; 

1) Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарнасын) Шартта белгіленген мерзімде тӛлемеген 

жағдайда; 

2) Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) Шарт бойынша ӛз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған 

кезде; 

2.3.12.  Сақтанушы Шартта белгіленген мӛлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын немесе 

бірінші сақтандыру жарнасын тӛлемеген жағдайда Сақтандырушы Шартты жасалмады деп тануға құқылы, бұл 

туралы Сақтанушыны жазбаша хабардар етеді 

2.3.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында кӛзделген ӛзге де іс-әрекеттерді жасауға. 



 
2.4. Сақтандырушы міндетті: 

2.4.1. Сақтанушыны сақтандыру ережелерімен (сақтандыру шарттарымен) таныстыруға; 

2.4.2. Сақтанушы сақтандыру Шартын жоғалтқан жағдайда  - оның телнұсқасын ресімдеуге; 

2.4.3. Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға, Пайда алушы) сақтандыру тӛлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық 

құжаттарды ұсынбаған жағдайда, оларды жетіспейтін құжаттар туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге; 

2.4.4. Сақтанушыға (Сақтандырылған тұлғаға) сақтандыру жағдайы кезінде ақылға қонымды және орынды 

шығындарды азайту үшін ӛзі шеккен  шығыстарды ӛтеуге; 

2.4.5. сақтандыру жағдайы басталған кезде Шартта белгіленген мӛлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру 

тӛлемін жүргізуге; 

2.4.6. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында кӛзделген жағдайларда Сақтанушы Шартты 

мерзімінен бұрын тоқтатқан кезде сақтандыру тӛлемін жүзеге асыру жӛніндегі, сақтандыру сыйлықақысын 

қайтару жӛніндегі операцияларды жүргізбеуге (немесе) тоқтата тұруға;  

2.4.7. сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;  

2.4.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта кӛзделген ӛзге де міндеттерді орындауға. 

2.5. Осы бӛлімдегі аталғандар тараптардың құқықтары мен міндеттерінің тізбесі толық болып табылмайды, 

Тараптардың жекелеген міндеттері Шарттың басқа бӛлімдерінде кӛзделген. 

 

3-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӘУЕКЕЛІН ҦЛҒАЙТУДЫҢ САЛДАРЫ 

3.1. Шарттың қолданылуы кезеңінде Сақтанушы (сақтандырылған адам) дереу жазбаша, бірақ осындай ӛзгерістер 

туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушыға шарт жасасу кезінде 

сақтандырушыға хабарланған мән-жайларда ӛзіне белгілі болған елеулі ӛзгерістер туралы, егер бұл ӛзгерістер 

сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына (қызмет аумағының және/немесе тұруының ӛзгеруіне, ӛндіріс технологиясына, 

еңбек режимі мен жағдайларына, қызметкерлер санының ұлғаюына) елеулі әсер етуі мүмкін болса хабарлауға 

міндетті. 

3.2. Сақтандыру тәуекелін ұлғайтуға әкеліп соғатын мән-жайлар туралы хабардар етілген Сақтандырушы 

Шарттың талаптарын ӛзгертуді және тәуекелдің ұлғаюына мӛлшерлес қосымша сақтандыру сыйлықақысын 

тӛлеуді талап етуге құқылы. 

3.3. Егер Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) Шарттың талаптарын ӛзгертуге немесе сақтандыру сыйлықақысын 

қосымша тӛлеуге қарсылық білдірсе, Сақтандырушы Шартты бұзуды талап етуге құқылы. Бұл ретте сақтандыру 

сыйлықақысы қайтаруға жатпайды. 

3.4. Егер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеліп соғатын мән-жайлар жойылса, Сақтандырушының Шартты 

бұзуды талап етуге құқығы жоқ. 

 

4-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ БАСТАЛҒАН КЕЗДЕГІ САҚТАНДЫРЫЛҒАН ТҦЛҒАНЫҢ ІС-

ӘРЕКЕТТЕРІ  

4.1. Сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырылған тұлға (Сақтанушы) міндетті: 

4.1.1. қажет болған жағдайда Сақтандырушының ӛкіліне Сақтандырушы тағайындаған дәрігерді немесе тәуелсіз 

сарапшыны тарта отырып, жазатайым оқиғадан зардап шеккен Сақтандырылған тұлғаны тексеруді дербес 

жүргізуге мүмкіндік беруге; 

4.1.2.  болған жағдай туралы құзыретті органдарға (ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес медициналық 

қызметтер, жол полициясы және басқа да мемлекеттік құзыретті органдарға) дереу хабарлауға және оқиғаны 

құжатпен тіркеуге; 

4.1.3. Сақтандырушыға дереу арада жүгінуге және оның ӛкілінің келуін күтуге не оның одан әрі нұсқауларын 

алуға; 

4.1.4. сақтандыру жағдайының басталғаны туралы ӛзіне белгілі болған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

бұл туралы Сақтандырушыға жазбаша хабарлауға. Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) қайтыс болған жағдайда 

Сақтандырушыға хабарлау мерзімі Пайда алушы сақтандыру жағдайының басталғаны туралы білген сәттен бастап 

30 (отыз) жұмыс күніне дейін ұзартылады. Егер Сақтанушы Сақтандырылған тұлға болып табылмаса, мұндай 

міндет Сақтандырылған тұлғаға жүктеледі. Егер Шарт бойынша сақтандыру жағдайы Сақтандырылған тұлғаның 

қайтыс болуы болып табылса, онда сақтандыру жағдайы туралы Сақтандырушыға хабарлау міндеті, егер ол бір 

мезгілде Сақтандырылған тұлға болып табылса, онда Пайда алушыға жүктеледі; 

4.1.5. Сақтандырушыға немесе оның ӛкілдеріне келтірілген залалдың себептерін тексеру және мӛлшерін белгілеу, 

залалды болдырмау және азайту жӛніндегі іс-шараларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 

4.1.6. сақтандыру оқиғасының себептерін анықтау, тізбесі Шарттың 6-бӛлімінде айқындалған мӛлшері мен 

залалын анықтау үшін Сақтандырушы талап еткен барлық құжаттарды ұсынуға; 

4.1.7. уәкілетті органның және Сақтандырушының ӛкілдеріне сақтандыру жағдайының басталу мән-жайларын 

тексеруге жәрдемдесуге. 

4.2. Сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) медициналық кӛмекке жүгінуге және дәрігердің нұсқамаларын 

ұстануға, сондай-ақ жазатайым оқиғаның салдарын азайту үшін барлық мүмкін болатын шараларды қолдануға 

құқығы бар. 

4.3. Пайда алушы Сақтанушының немесе Сақтандырылған тұлғаның оны жасағанына немесе жасалмағанына 

қарамастан, барлық мән-жайлар кезінде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыға хабарлауға 

құқылы. 



 
4.4. Сақтандырушыны сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақтылы хабардар етпеу, егер бұл 

Сақтандырылған тұлға (Сақтанушы) Сақтандырушыны уақтылы хабардар ете алмаған мән-жайлармен байланысты 

болмаса, оған сақтандыру тӛлемінен бас тарту құқығын береді. 

 

5-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАСТАЛҒАНЫН ЖӘНЕ ЗАЛАЛ МӚЛШЕРІН РАСТАЙТЫН 

ҚҦЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ 

5.1. Сақтандыру тӛлемі туралы ӛтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі: 

5.1.1. Сақтандыру полисінің кӛшірмесі; 

5.1.2. Сақтанушының, Сақтандырылушының және Пайда алушының жеке басын куәландыратын құжаттың 

кӛшірмесі; 

5.1.3. Сақтандырылған адам қайтыс болған жағдайда Пайда алушының сақтандыру тӛлемін алуға құқығын 

растайтын құжаттар; 

5.1.4. травматологиялық пункттен медициналық анықтама, науқастың амбулаториялық және / немесе 

стационарлық картасынан үзінді, үзінді эпикриз, рентген суреттер, диагностикалық зертханалық – аспаптық 

зерттеулер нәтижелері немесе сақтандырылған адамға кӛрсетілген медициналық кӛмекті растайтын және/немесе 

емдеу мекемесінің мӛрімен расталған жарақаттың нақты сипаттамасы мен сипатын қамтитын басқа да 

медициналық құжаттар. 

5.2. Жазатайым оқиға салдарынан Сақтандырылған адамның уақытша еңбекке жарамсыздығы басталған 

жағдайда Сақтанушы (Сақтандырылған адам/ Пайда алушы) мынадай құжаттарды беруге міндетті:: 

5.2.1. сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның болу фактісі мен себебін растайтын тиісті құзыретті 

органдардың құжаттары (ӛрт қызметі, әкімшілік полиция және т. б.); 

5.2.2. Сақтандырылған адам байқалған емдеу мекемесінің мӛрімен расталған еңбекке жарамсыздық парағы 

(түпнұсқа); 

5.2.3. егер шартта қосымша шығындаррды тӛлеу кӛзделген болса, Сақтандырылушымен жазатайым оқиғаның 

басталуы салдарынан медициналық қызметтерді алуға арналған шығындардың мӛлшерін растайтын құжаттар 

(шоттар, чектер ӛзге де растайтын құжаттар). 

5.2.4. жарақаттық пункттен медициналық анықтама, науқастың амбулаториялық және/немесе стационарлық 

картасынан үзінді кӛшірме, үзінді эпикриз, рентген суреттер, диагностикалық зертханалық-аспаптық зерттеулер 

нәтижелері немесе Сақтандырылған адамға кӛрсетілген медициналық кӛмекті растайтын және/немесе емдеу 

мекемесінің мӛрімен расталған жарақаттың нақты сипаттамасы мен сипатын қамтитын басқа да медициналық 

құжаттар. 

5.2.5. «Мүгедектікті» белгілеуге әкеп соққан Сақтандырылған адамның еңбек қабілетін тұрақты жоғалтқан 

жағдайда Сақтанушы (Пайда алушы) мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: 

5.2.6. белгіленген үлгідегі мүгедектігі туралы анықтама (нотариалды куәландырылған кӛшірмесі); 

5.2.7. медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысының кӛшірмесі; 

5.2.8. Сақтандырылған адамды медициналық-әлеуметтік сараптамаға жіберген медициналық мекеме берген ауру 

тарихынан/амбулаториялық картадан үзінді; 

5.3. Сақтандырылған адам қайтыс болған жағдайда Сақтанушы (Пайда алушы) келесілерді беруге міндетті: 

5.3.1. Сақтандырылған адамның қайтыс болу себебі туралы мәліметтері бар заңнамалық немесе нормативтік 

актілерде кӛзделген құжаттың кӛшірмесі (сот-медициналық сараптаманың қорытындысы, қайтыс болу себептері 

туралы анықтама және т. б.).); 

5.3.2. қайтыс болуы туралы куәлік (нотариалды куәландырылған кӛшірмесі); 

5.3.3. жерлеуге жұмсалған шығындардың мӛлшерін растайтын құжаттар; 

5.3.4. Сақтандырылған адамның қайтыс болуы салдарынан келтірілген зиянды ӛтеу құқығын куәландыратын 

құжат; 

5.3.5. патологиялық-анатомиялық зерттеудің нәтижелері (егер мұндай жүргізілген жағдайда), егер патологиялық-

анатомиялық зерттеу жүргізілмеген жағдайда, туыстарының бас тарту туралы ӛтінішінің кӛшірмесі және 

патологиялық-анатомиялық бӛлімшенің кӛшірмесі ұсынылады, оның негізінде қайтыс болуы туралы куәлік 

беріледі; 

5.3.6. ӛлгеннен кейінгі эпикриз. 

5.3.7. Егер сақтандыру жағдайы жол-кӛлік оқиғасы кезінде болған жағдайда Сақтандырушы қосымша талап етуі 

мүмкін: 

5.3.8. полицияның әкімшілік материалының расталған кӛшірмесі (хаттама, схема, ЖКО қатысушыларының 

түсіндірмесі және т. б.); 

5.3.9. жол-кӛлік оқиғасына қатысушыларды медициналық куәландырудың кӛшірмесі; 

5.3.10. әкімшілік сот қаулысының куәландырылған кӛшірмесі (әкімшілік іс жүргізу кезінде); 

5.3.11. кӛлік құралын тіркеу туралы куәліктің кӛшірмесі; 

5.3.12. жүргізуші куәлігінің кӛшірмесі; 

5.3.13.  кӛлік құралын басқаруға арналған жол парағының/сенімхаттың кӛшірмесі (заңды тұлғалар үшін); 

5.4. Егер жазатайым оқиға ӛндірісте болған жағдайда: 

5.4.1. Н-1 немесе Н-2 нысандары бойынша ӛндірістегі жазатайым оқиға туралы акт (егер сақтандыру жағдайы 

Сақтандырылған адамның ӛзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін жүзеге асыруы кезінде болған жағдайда). 



 
5.4.2. Егер құқық қорғау органдары Сақтандырылған адамның денсаулығына зиян келтіру фактісі бойынша 

қылмыстық іс қозғау туралы мәселені қараған жағдайда – қылмыстық істі тоқтата тұру туралы қаулы не 

қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы не сот үкімі (соттың мӛрімен расталған кӛшірме). 

5.4.3. Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталуының себептері мен мән-жайларын анықтау мүмкін 

болмайтын басқа да құжаттарды талап етуге құқылы. 

 

6-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМДЕРІН ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ 

6.1. Сақтандыру тӛлемі Сақтанушының (Сақтандырылушының, Пайда алушының) сақтандыру тӛлемдеріне 

жазбаша ӛтініші және Шарттың 5-бӛлімінде кӛзделген құжаттар негізінде Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында теңгемен жүзеге асырылады. 

6.2. Сақтанушыдан (Сақтандырылушыдан, Пайда алушыдан) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы 

жазбаша хабарлама алғаннан кейін Сақтандырушы мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады: 

6.2.1 сақтандыру жағдайының басталуы туралы ӛтінішті тіркейді; 

6.2.2 сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталу фактісін анықтайды; 

6.2.3 Сақтанушының ӛтінішінде келтірілген мәліметтердің сәйкестігін тексереді; 

6.2.4 нәтижесінде залал келтірілген оқиғаның пайда болу фактісі мен себептерін анықтайды;  

6.2.5 сарапшыларды тарту қажеттілігін анықтайды; 

6.2.6 ӛзге де әрекеттерді жүзеге асырады; 

6.3. Сақтандыру жағдайы деп танылған кезде Сақтандырушы сақтандыру тӛлемінің мӛлшерін айқындайды. 

Сақтандыру тӛлемінің мӛлшері Шарт талаптарына сәйкес есептеледі. 

6.4. Сақтандырушы Пайда алушыға сақтандыру тӛлемін сақтандыру тӛлемін жүзеге асыру туралы Пайда 

алушының жазбаша ӛтініші негізінде жүргізеді. 

6.5. Сақтандыру тӛлемін алу үшін Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталу фактісін 

анықтау және келтірілген зиянның мӛлшерін анықтау үшін қажетті құжаттарды (5-бӛлімге сәйкес түпнұсқалар 

немесе куәландырылған кӛшірмелер) беруге тиіс. 

6.6. Шартқа сәйкес сақтандыру тӛлемі немесе сақтандыру тӛлемін жүзеге асырудан дәлелді бас тарту туралы 

шешім қабылдау мерзімі Сақтанушы сақтандыру жағдайының басталғанын растайтын 5-бӛлімде соңғы құжатты 

ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды. 

6.7. Егер сақтандыру жағдайының басталуына байланысты фактілер бойынша заңнамаға сәйкес қосымша тексеру 

тағайындалса, қылмыстық іс қозғалса немесе сот процесі басталса, тергеу немесе сот талқылауы аяқталғанға дейін 

не тӛлеуге кедергі келтіретін басқа да жағдайлар жойылғанға дейін Сақтандырушы сақтандыру тӛлемі туралы 

шешім қабылдауды кейінге қалдыруы мүмкін. 

6.8. Сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру сыйақысының сомасы толық тӛленгенге дейін 

Сақтандырушы сақтандыру тӛлемінің мӛлшерін тӛленбеген сақтандыру сыйақысының сомасына азайтуға құқылы. 

6.9. Сақтандырылған адам бір жазатайым оқиға нәтижесінде бірнеше жарақат алған кезде, сақтандыру тӛлемі тек 

бір ғана жарақаттың салдары үшін жүзеге асырылады, ол бойынша сақтандыру тӛлемінің мӛлшері сақтандыру 

ӛтемі мӛлшерінің кестесіне сәйкес басқа жарақаттар бойынша сақтандыру тӛлемдерінің мӛлшерінен асып түседі. 

Екі жарақат бойынша сақтандыру тӛлемінің мӛлшері тең болған кезде сақтандыру тӛлемі бір жарақат бойынша 

толық мӛлшерде жүзеге асырылады. 

6.10. Сақтандырушы Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру тӛлемін келесідей жүзеге асырады:  

6.10.1. уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша сақтандыру тӛлемі туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 10 

(он) жұмыс күні ішінде; 

6.10.2. барлық қалған тәуекелдер бойынша сақтандыру тӛлемі туралы шешім қабылданған сәттен бастап 15 (он 

бес) жұмыс күні ішінде. Сақтандыру тӛлемі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ресімделген сенімхат бойынша Сақтандырылушының (Пайда алушының) ӛкіліне жүзеге асырылуы мүмкін. 

6.11. Егер Пайда алушы сақтандыру тӛлемі кезінде кәмелетке толмаған не әрекетке қабілетсіз болып табылған 

жағдайда, оған тиесілі сақтандыру тӛлемінің сомасы оның заңды ӛкіліне (қорғаншысына, қамқоршысына, патронат 

тәрбиешіге) тӛленеді немесе оның заңды ӛкілдерін (қорғаншысын, қамқоршысын, патронат тәрбиешісін) хабардар 

ете отырып, оның атына банктегі салымға аударылады. 

6.12. Сақтандырушы сақтандыру тӛлемін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексінің 353-бабына сәйкес жауапты болады. 

6.13. Сақтандыру қорғанысы тек қана ӛмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілікке таралмайды 

және моральдық зиян немесе жіберілген пайда үшін жауапкершілікке таралмайды. 

6.14. Сақтандыру тӛлемінің мӛлшерін анықтау Сақтандырылған адамға қатысты белгіленген сақтандыру 

сомасынан мынадай мӛлшерде жүргізіледі:  

6.14.1. Ӛлім-100 % 

6.14.2. I топтағы мүгедектік-80 % 

6.14.3. II топтағы мүгедектік-50 % 

6.14.4. III топтағы мүгедектік-30 % 

6.14.5. Жарақат-сақтандыру ӛтемі мӛлшерінің Кестесіне сәйкес шартқа № 2 қосымша; 

6.14.6. Сақтандырылған адамның жазатайым оқиғадан уақытша еңбекке жарамсыздығы кезіндегі шығындары әрбір 

еңбекке жарамсыз күн үшін зардап шеккен Сақтандырылған адам бойынша сақтандыру сомасының 0,02% 

мӛлшерінде, бірақ 90 күннен аспайтын мӛлшерде тӛленеді. 



 
6.15. Әрбір Сақтандырылған адаммен осы Шарттың қолданылу кезеңінде болған бір немесе бірнеше сақтандыру 

жағдайлары бойынша сақтандыру тӛлемдерінің жалпы сомасы әрбір Сақтандырылған адам бойынша шартта 

белгіленген сақтандыру сомасынан аспауы тиіс. 

6.16. Бұрын жүргізілген сақтандыру тӛлемдері мен тиесілі сақтандыру тӛлемінің жалпы мӛлшері белгілі бір 

Сақтандырылған адамға арналған шартта белгіленген сақтандыру сомасынан асып кеткен жағдайда 

Сақтандырушы сақтандыру тӛлемін осындай асып кету бӛлігінде жүзеге асырмайды. 

6.17. Егер сақтандыру тӛлемі жүзеге асырылғаннан кейін Сақтандырылған адамға мүгедектік анықталса не 

мүгедектіктің неғұрлым жоғары тобы анықталса не сол сақтандыру жағдайынан туындаған Сақтандырылған адам 

қайтыс болса, онда бұрын жүргізілген тӛлем сомасы осы жағдай жазатайым оқиға басталғаннан кейін 12 (он екі) ай 

ішінде болған жағдайда, бұл жағдайда тиісті сақтандыру тӛлемінен ұсталады. 

6.18. Егер сақтандыру тӛлемі туралы мәселені шешу үшін Сақтандырушыға қосымша ақпарат талап етілсе, оның 

Сақтандырылушыдан медициналық сараптамадан ӛтуін талап етуге құқығы бар. Медициналық сараптама 

Сақтандырушы кӛрсеткен емдеу мекемесінде Сақтандырылушының (Сақтанушының) есебінен жүргізіледі. 

6.19. Егер сақтандыру тӛлемін жүзеге асырғаннан кейін Сақтанушы (Сақтандырылушы немесе Пайда алушы) 

келтірілген залал үшін жауапты тұлғадан ӛтем алған болса, Сақтандырушы сақтандыру тӛлемінің артық тӛленген 

сомасын қайтаруды талап етуге құқылы, ал келтірілген залал үшін жауапты тұлғадан ӛтем алған Сақтанушы 

(Сақтандырылушы, Пайда алушы) сақтандырушыға артық алынған соманы қайтаруға міндетті. 

6.20. Сақтанушының (Сақтандырылушының) шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен 

шығындарын, егер мұндай шығыстар қажет болса немесе Сақтандырушының нұсқауы бойынша жүргізілген болса, 

сақтандырушы ӛтеуге тиіс. Мұндай шығындар нақты мӛлшерде, алайда сақтандыру тӛлемінің және шығыстар 

ӛтемақысының жалпы сомасы осы Шартта кӛзделген сақтандыру сомасынан аспайтындай етіп ӛтеледі. 

6.21. Осы Шарт сақтандыру тӛлемі жүзеге асырылғаннан кейін оның қолданылу мерзімінің соңына дейін осы 

Шартта келісілген сақтандыру сомасы мен жүзеге асырылған сақтандыру тӛлемінің мӛлшері арасындағы айырмаға 

тең сақтандыру сомасы мӛлшерінде күшін сақтайды. 

6.22. Сақтандыру тӛлемін жүзеге асырғаннан кейін Сақтанушы қосымша сақтандыру сыйақысын тӛлей отырып, 

қалған сақтандыру мерзіміне қосымша келісім жасасу жолымен осы Шарт бойынша сақтандыру сомасын қалпына 

келтіруге құқылы. 

 

7-БӚЛІМ. СУБРОГАЦИЯ 

7.1. Сақтандыру тӛлемін жүзеге асырған Сақтандырушыға тӛленген сома шегінде Сақтанушының сақтандыру 

нәтижесінде ӛтелген залал үшін жауапты адамға кері талап ету құқығы ауысады. 

7.2. Сақтанушы сақтандыру тӛлемін алу барысында Сақтандырушыға ӛзінде бар барлық құжаттар мен 

дәлелдемелерді беруге және оған ауысқан Сақтандырушының талап ету құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті 

барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті.  

7.3. Егер Сақтанушы зиян үшін жауапты тұлғаға ӛзінің талап ету құқығынан бас тартса немесе бұл құқықты 

жүзеге асыру Сақтанушының кінәсінен мүмкін болмаса, Сақтандырушы ӛтеген сақтандыру тӛлемін толық немесе 

тиісті бӛлігінде жүзеге асырудан босатылады және артық тӛленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.  

 

8-БӚЛІМ. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ  

8.1. Шарт келесі жағдайларда тоқтатылған болып есептеледі: 

8.1.1. оның қолданылу мерзімі ӛткенге; 

8.1.2. қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату; 

8.1.3. Сақтандырушының осы Шарт бойынша сақтандыру сомасы мӛлшерінде міндеттемелерін орындау; 

8.1.4. осы Шартта кӛзделген ӛзге де жағдайларда. 

8.2. Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін: 

8.2.1. тараптардың келісімі бойынша; 

8.2.2. тараптардың бірінің бастамасы бойынша 

8.3. Міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа, Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылады: 

8.3.1. сақтандыру объектісі болуын тоқтатқан кезде; 

8.3.2. Сақтанушы болып табылмайтын Сақтандырылған адамның қайтыс болуы, ол ауыстырылмаған кезде; 

8.3.3. сақтандыру жағдайының басталу мүмкіндігі жойылған және сақтандыру тәуекелінің болуы сақтандыру 

жағдайынан ӛзге жағдайлар бойынша тоқтатылған кезде; 

8.3.4. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында кӛзделген жағдайларды қоспағанда, 

Сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген; 

8.3.5.  «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында кӛзделген жағдайларда; 

8.3.6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде кӛзделген тәртіппен Сақтандырушы ресімдеген 

сақтандыру полисіне енгізілген талаптар мен мәліметтерді ӛзгерту. 

8.4. Кӛрсетілген жағдайларда осы Шарт оны тоқтату үшін негіз ретінде кӛзделген мән-жайлар туындаған сәттен 

бастап тоқтатылған болып есептеледі, бұл туралы мүдделі тарап басқасын дереу хабардар етуге тиіс. 

8.5. Шарттың 8.2. тармағының 8.2.1.тармақшасында және 8.3-тармағында кӛзделген себептер бойынша мерзімінен 

бұрын тоқтатылған кезде, Сақтандырушының сақтандыру сыйақысының Шарттың қолданылу мерзіміне барабар 

бӛлігіне құқығы бар. 

8.6. Егер бұзуға жататын Шарт бойынша сақтандыру тӛлемдері жүзеге асырылса, сақтандыру сыйақысы (немесе 

оның бір бӛлігі) қайтаруға жатпайды. 



 
8.7. Сақтанушы Шарттан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. 

8.8. Сақтанушы Шарттан бас тартқан жағдайда, егер бұл 8.3-тармақшада кӛрсетілген мән-жайлармен байланысты 

болмаса Сақтандырушыға тӛленген сақтандыру сыйақысы не сақтандыру жарналары қайтаруға жатпайды.  

8.9. Сақтанушының Шартта белгіленген мӛлшерде және мерзімде сақтандыру сыйақысын (бірінші сақтандыру 

жарнасын) тӛлемеуі Сақтанушының Шарттан бас тартуы ретінде қарастырылады, бұл оны жасамаған деп тануға 

әкеп соғады, яғни Сақтандырушыны Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатады, бұл туралы 

Сақтандырушы Сақтанушыны жазбаша хабардар етеді. 

8.10. Шартты мерзімінен бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен оның талаптарын орындамаудан туындаған 

жағдайларда, соңғысы Сақтанушыға ол тӛлеген сақтандыру сыйақысын не сақтандыру жарналарын толық 

қайтаруға міндетті. 

8.11. Сақтандырушы қайтаруға жататын сақтандыру сыйақысының бір бӛлігі Шарт мерзімінен бұрын тоқтатылған 

күннен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде біржолғы тӛлеммен тӛленеді. 

 

9-БӚЛІМ. САҚТАНДЫРУ ТӚЛЕМДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ 

 

бап

№ 

Жазатайым оқиға салдарынан болған зақымданудың сипаты. сақтандыру 

сомасының 

% 

 1. ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ ЖҤЙКЕ ЖҤЙЕСІ  

1 Бас сүйегінің сынуы:  

 а) күмбез сүйектерінің сыртқы пластинкалары 5 

 б) күмбез 15 

 в) негіздері 20 

 г) күмбез және негіздер 25 

 д) мұрын (сынуы, сүйектердің шығуы, мұрын шеміршегі, алдыңғы қабырғасы, гаймор қуысы, 

торлы сүйек) 

5 

 е) орбитаның сынуы 3 

 ж) жоғарғы/тӛменгі жақ 5 

2 Бас сүйек ішілік травматикалық гематомалар:  

 а) эпидуралды 10 

 б) субдуралды, (миішілік) 15 

 в) эпидуралды және субдуралды (миішілік) 20 

3 Мидың зақымдануы:  

 а) ЖБСЖ: бас миының шайқалуы 5 

 б) ЖБСЖ: мидың зақымдануы, субарахноидалды қан құйылу 10 

 г) бас сүйек қуысының сәтсіз бӛгде денелері (тігістік және пластикалық материалды қоспағанда) 15 

 д) ми затының кӛбеюі (симптоматикасын кӛрсетпей) 50 

4 Кез келген деңгейде жұлынның, жылқы құйрығының симптомдарын кӛрсетпей зақымдануы:  

 а) ішінара үзілу 50 

 б) жұлынның толық үзілісі 100 

5 Бас сүйек-ми нервтерінің перифериялық зақымдануы 10 

6 Мойын, иық, бел, сегізкӛз ӛрімдерінің зақымдануы:    

 а) ӛрімнің ішінара үзілуі 40 

 б) ӛрімнің үзілісі 70 

 Ескертулер:  

 Жарақатқа байланысты пайда болған невралгия, невропатия сақтандыру қамтамасыз етуді тӛлеу үшін негіз 

бермейді. 

7 Жүйкелердің зақымдануы:  

 a) екі және одан да кӛп: білек, шынтақ, білек буыны мен білек деңгейіндегі орта; асық жілік 

шыбығының және асықты жіліктің жүйкелері 

20 

 б) бір: қолтық асты, білек, шынтақ, орта буын деңгейінде-шынтақ буыны мен иық, құйымшақ 

немесе сан жүйкелері 

25 

 в) екі және одан кӛп: қолтық асты,білек, шынтақ, орта - шынтақ буыны мен иық, сан және сан 

жүйкелері деңгейінде 

40 

 Ескертпе:  

 Табан деңгейіндегі жүйкелерінің, табан саусақтарының және қол басының зақымдануы сақтандыру 

қамтамасыз етуін тӛлеуге негіз болмайды. 

2. КӚРУ МҤШЕЛЕРІ  

8 Бір кӛздің аккомодациясының сал болуы 15 



 
9 Гемианопсия (бір кӛздің кӛру алаңының жартысының түсуі), кӛз алмасының бұлшықеттерінің 

зақымдануы (жарақаттық қылилық, птоз, диплопия) 

15 

10 Бір кӛздің кӛру ӛрісінің тарылуы:  

 а) концентрациялық емес 10 

 б) концентрациялық 15 

11 Бір кӛздің солқылдақ экзофтальмі. 20 

12 Бір кӛзге толық кӛру жоғалуы.  50 

 Ескертулер:  

 1. Толық соқырлыққа (0,0) кӛру ӛткірлігі 0,01-ден тӛмен және жарық сезінгенге дейін (адамның 

саусақтарының есебі) теңестіріледі. 

3. ЕСТУ МҤШЕЛЕРІ  

13 Есту аппаратының зақымдануы:  

 а) құлақ раковинасының 1/2 бӛлігінен артық болмауы 15 

 б) есту қабілетінің тӛмендеуіне әкеп соққан бір құлақтың зақымдануы: 20 

 а) толық кереңдік (сӛйлеу тілі-0) 40 

4.  ТЫНЫС АЛУ ЖҤЙЕСІ  

14 Кеуде қуысының және оның мүшелерінің келесілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) ӛкпе бӛлігін, жарты бӛлігін алып тастау 30 

 б) бір ӛкпені алып тастау 50 

15  Ӛкпенің келесідей зақымдануы: эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, экссудативті плеврит  

 а) бір жағынан 10 

 б) екі жағынан 20 

16  Жарақатқа байланысты торакотомия жүргізу арқылы кеуде қуысының тесілген жарақаты:  

 а) кеуде қуысы мүшелерінің зақымдануы болмаған жағдайда 5 

 б) кеуде қуысы ағзаларының зақымдануы кезінде 20 

17 Кӛмейдің, кеңірдектің, тіл асты сүйегінің, трахеостомиялық түтікті алып жүруге әкеп соққан 

қалқанша шеміршегінің зақымдануы 

20 

18 Қабырға, тқс сүйегінің сынуы 5 

5. ЖҤРЕК ТАМЫР ЖҤЙЕСІ  

19 Жүректің, оның қабығының, ірі магистральды тамырларының жүрек-тамыр жеткіліксіздігіне 

әкеп соқпаған зақымдануы 

10 

6. АС ҚОРЫТУ МҤШЕЛЕРІ  

20 Жақ сүйегінің болмауына әкеп соққан зақымдануы:  

 а) жақ бӛліктері (альвеолярлық ӛсіндіні қоспағанда) 40 

 б) жақ 60 

21 Тұрақты тістердің жоғалуы  

 а) 1-3 тістер 5 

 б) 3 – 4  тістер 5 

 в) 5 және одан кӛп тістер 10 

 Ескертпе:  

 Егер тӛлеу 20-тармағы бойынша жүргізілген болса, онда 21-тармақ бойынша тӛлеу 

жүргізілмейді 

 

22 Келесідей тілді зақымдау:  

 а) тілдің дистальды үштен бірінің болмауы 10 

 б) орта үштен бірі деңгейде тілдің болмауы 20 

 в) түбірлік деңгейде тілдің болмауы немесе тілдің толық болмауы 50 

23 Ӛңештің келесідей зақымдануы (жаралануы, жарылуы, күйуі):  

 а) ӛңеш тарылуы 40 

 б) ӛңештің ӛтпеуі (гастростома болған жағдайда), сондай-ақ ӛңеш пластикасынан кейінгі жағдай 60 

24 Келесідей ас қорыту мүшелерінің зақымдануы( жарылуы, күйігі, жаралануы), кездейсоқ ӛткір улану: 

 а) асқазан, ішек, анустың тыртықты тарылуы (деформациясы) 15 

 б) жабысқақ ауруы, жабыспауға байланысты операциядан кейінгі жағдай 25 

 в) ішек жыланкӛзі, ішек-қынап жыланкӛзі, ұйқы безінің жыланкӛзі 40 

 г) колостоманы салу 60 

25 Бауырдың, ӛт қабының келесідей зақымдануы:  

 а) бауыр үзілуін тігу және ӛт кӛпіршігін жою 20 



 
 б) бауыр бӛлігін алып тастау 25 

 в) бауыр және ӛт қабының бӛлігін алып тастау 30 

26 Кӛкбауырдың келесілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) операциялық араласуды талап еткен кӛкбауырдың кӛкбауыр асты жарылуы 10 

 б) кӛкбауырды алып тастау 20 

27 Асқазанның, ұйқы безінің, ішектің, шажырқайдың келесілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) ұйқы безінің жалған сарысулы ісігінің пайда болуы 20 

 б) асқазанды, ішекті, ұйқы безін резекциялау 30 

 в) асқазанды алып тастау 80 

28 Құрсақ қуысы мүшелерін зақымдау, оған байланысты жүргізілген:  

 а) құрсақ қуысы мүшелерінің зақымдануы кезіндегі лапаротомия (оның ішінде 

лапароскопиямен, лапароцентезбен) 

15 

7.  ЗӘР ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ЖЫНЫС ЖҤЙЕСІ  

29 Бүйректің келесілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) хирургиялық араласу жүргізілген бүйректің жарылуы 10 

 б) бүйрек бӛлігін алып тастау 25 

 в) бүйректі алып тастау 50 

30 Несеп шығару жүйесі мүшелерінің тӛмендегідей зақымдануы (бүйрек, несепағар, қуық, несеп шығару 

арнасы): 

 а) несепағардың, қуықтың, несеп жолы жарылуы, осыған байланысты хирургиялық араласу 

жүргізілді 

10 

 б) гемодиализ жүргізілген созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі 50 

 в) несепағардың, несеп шығару каналының ӛтпеуі, несеп-жыныс жыланкӛздері 40 

31 Жыныстық жүйенің тӛмендегілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) бір аналық безді, жатыр түтігін, аналық безді алып тастау 15 

 б) екі аналық бездерді, екі аналық түтіктерді, аналық бездерді, жыныстық мүшенің бӛлігін алып 

тастау 

30 

 в) жатырдың жоғалуы 50 

 г) жыныстық мүшесі мен екі енектің жоғалуы 50 

 8.  ЖҦМСАҚ ТІНДЕР  

32 Тыртықтардың пайда болуына әкеп соқтырған беттің, бастың, дененің, аяқ-қолдың жұмсақ тіндерінің 

зақымдануы (см
2
-мен):  

 а) ұзындығы 0,5 см-ден 1-ге дейін 3% 

 б) 1-ден 10 см 
2
-ге дейін 5% 

 

 в) 10 және одан кӛп 

 

15 % 

 Сүйектердің ашық сынуы және операциялар кезінде тыртыққа тӛлем жасалмайды  

33 III – IV дәрежелі күйіктер:  

 а) дене бетінің 3% – 5%  20 

 б) дене бетінің 6% – 9%  

 в) дене бетінің 10% – 20%  30 

 г) дене бетінің 21% – 30%  35 

 д) 31% және одан кӛп 40 

34  Күйік ауруы, күйіктік шок 15 

9.  ОМЫРТҚА  

35 Омыртқа денелерінің сынуы 

 а) бір омыртқа 5 

 б) екі омыртқа 10 

 в) үш немесе одан да кӛп омыртқа 20 

36 Үш және одан да кӛп омыртқа сүйекті немесе кӛлденең ӛсінділерінің сынуы. Егер бір мезгілде 

жарақат болса, кӛзделген 44-бап, 45-бап қарастырылмайды. 

10 

37 Омыртқааралық байламдардың толық үзілуі 10 

38  Сегізкӛз, құйымшақ сынуы 5 

39 Жарақат салдарынан құйымшақ сүйегін алып тастау 15 

10. ЖОҒАРҒЫ ЖАҚ: ЖАУЫРЫН, БҦҒАНА  



 
40 Жауырынның, бұғана сынуы, акромиальды-бұғана, кеуде-бұғана қосылыстарының толық немесе ішінара 

үзілуі: 

 а) бір сүйектің бір мүшеленуінің жарылуы және / немесе сынуы 5 

 б) екі мүшеленудің жарылуы және бір сүйектің сынуы, екі сүйектің сынуы және бір 

мүшеленудің жарылуы 

10 

11. ҚОЛ: ИЫҚ БУЫНЫ  

41 Иық буыны аймағының зақымдануы (жауырынның буындық ойығы, иық сүйегінің басы, анатомиялық, 

хирургиялық мойын, бұдырмақ, буын қалтасы): 

 а) иықтың сынуы (бастары, анатомиялық, хирургиялық мойны), иықтың сынуы-шығуы 10 

42 Иық белдеуінің тӛмендегілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) иықтың шығуы 10 

 б) буында қозғалыстың болмауы (анкилоз) 20 

 в) сүйек құраушы буын беттерін резекциялау нәтижесінде иық буындарының «албыр-салбыр» 

буыны 

30 

12. ҚОЛ: ИЫҚ  

43 Кез келген деңгейде иық сүйегінің сынуы (буындардан басқа):  

 а) ығысусыз 10 

 б) ығысумен 15 

44 Аяқ-қолдың жарақаттық ампутациясы немесе оның ампутацияға әкеп соққан ауыр зақымдануы: 

 а) жауырынның жоғарғы жағы, бұғанасы немесе олардың бӛлігі бар 60 

 б) иық сүйектері 50 

 в) бір қол 80 

13. ҚОЛ: ШЫНТАҚ БУЫНЫ  

45 Шынтақ буыны аумағының зақымдануы:  

 а) иық сүйегінің сынуы 10 

 б) білек және шынтақ сүйектері бар иық сүйегінің сынуы 15 

46 Шынтақ буыны аймағының тӛмендегілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) буында қозғалыстың болмауы (анкилоз) 20 

 б) «албыр-салбыр» шынтақ буыны (оның сүйектерін құрайтын буын беттерінің резекциясы 

нәтижесінде) 

30 

14.  ҚОЛ: БІЛЕК  

47 Білек сүйектерінің сынуы (дистальды метафиз және буын ішіндегі сынықтар аймағын 

қоспағанда): 

 

 а) бір сүйек 5 

 б) екі сүйек 10 

48 Зақымдау немесе ауыр зақымдау, нәтижесінде:  

 а) кез келген деңгейде білектің ампутациясы 40 

 б) шынтақ буынындағы экзартикуляция 50 

15.  ҚОЛ: БІЛЕЗІК БУЫНЫ  

49 Білезік буыны аумағының зақымдануы:  

 а) қолдың перилунарлық шығуы 5 

 Бұл буында қозғалыстардың (анкилоз) болмауына әкеп соққан, білезік буыны аймағының 

зақымдануы 

10 

16. ҚОЛ: ҚОЛ БУЫНЫ  

50 Қолдың зақымдалуына әкеп соққан:  

 а) қолдың сынуы-шығуы 5 

 б) барлық саусақтардың жоғалуы, білектің немесе білектің алақан сүйектерінің деңгейінде 

ампутация 

30 

17.  ҚОЛ: ҚОЛ САУСАҚТАРЫ, БІРІНШІ САУСАҚ  

51  Саусақтың тӛмендегілерге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) сыну, шығып кету салдарынан екі буында қозғалыстың болмауы. 5 

52 Саусақтың зақымдануы:  

 а) саусақ аралық буын деңгейінде ампутация (тырнақ фалангасының жоғалуы) 5 

 б) негізгі саусақ, алақан-саусақ буыны деңгейінде ампутация (саусақтың жоғалуы) 15 

 в) алақан сүйегімен немесе оның бір бӛлігімен саусақты ампутациялау 20 

 Ескертулер:  



 
Буындарда қозғалыстың болмауына байланысты сақтандыру ӛтемі егер саусақтың буындарында қозғалыстың 

болмауы жарақаттан кейін 6 ай ӛткеннен кейін емдеу-алдын алу мекемесі белгілеген және осы мекеменің 

анықтамасымен расталған жағдайда тӛленеді. 

18.  ҚОЛ: ҚОЛ САУСАҚТАРЫ, ЕКІНШІ, ҤШІНШІ, ТӚРТІНШІ, БЕСІНШІ САУСАҚТАР  

53 Саусақтың зақымдану салдары:  

 а) тырнақты саусақтың деңгейінде ампутация, саусақтың жоғалуы, орташа саусақтың деңгейінде 

ампутация, екі саусақтың жоғалуы 

3 

 б) негізгі саусақ деңгейінде ампутация, саусақтың жоғалуы 5 

 в) алақан сүйектері немесе оның бір бӛлігі бар саусақты жоғалту 10 

19.  ЖАМБАС ЖӘНЕ ЖАМБАС БУЫНЫ  

54 Жамбас сүйектерінің сынуы:  

 а) жамбас сүйегінің қанатының сынуы 10 

 б) шақ сүйектің, жамбас сүйегінің, мықын сүйегінің, ұршықтық ойыстың сынуы 15 

55 Шақ сүйектің, құйымшақ-жамбас сүйегінің үзілуі:  

 а) бір мүшелену 10 

 б) екі және одан да кӛп мүшелену 15 

56 Сан басының,мойынының сынуы, байламдардың толық үзілуі, санның шығуы:  

 а) сан басының, мойынының сынуы 10 

 б) байламдардың толық үзілуі немесе санның шығуы 5 

57 Жамбас-сан буынының келесіге әкеп соққан зақымдануы:  

 а) буын анкилозы 25 

20. АЯҚ: ЖАМБАС  

58 Кез келген деңгейде санның сынуы (буындар аумағын қоспағанда):  

 а) сынық ығысусыз 15 

 б) сынық ығысумен 20 

59 Аяқтың деңгейінде ампутациясына әкеп соққан жарақаттық ампутация немесе ауыр зақымдану:  

 а) сан ортасынан жоғары 70 

 б) санның ортасына дейін 60 

 в) бір аяқтың жоғалуы 100 

21. АЯҚ: ТІЗЕ БУЫНЫ  

60 Тізе буынының зақымдануы:  

 а) асық жілік шыбығы сүйегінің проксимальді метафизінің асық жілігі басымен сынуы 10 

 б) жасбас айдаршығының сынуы, жіліншіктің шығуы 15 

 в) санның дистальді метафизінің сынуы 20 

 г) асық сүйектердің бір немесе екі проксимальді бӛлігімен сан айдаршығының. дистальді 

метафиздің сынуы 

25 

61 Тізе буыны аймағының тӛмендегілерге әкелген зақымдануы:  

 а) буында қозғалыстың болмауы (анкилоз) 15 

 б) сүйек құраушы буын беттерін резекциялау нәтижесінде «албыр-салбыр» тізе буыны 30 

 в) эндопротездеу 40 

22. АЯҚ: ЖІЛІНШІК  

62 Жіліншік сүйектерінің сынуы (буындар аумағын қоспағанда):  

 а) бір сүйек 3% 

 б) екі сүйек, асықты жіліктің екі сынуы 10 

63 Бітпеген сыныққа, жалған буынға (сүйек фрагменттерін қоспағанда) алып келген жіліншік сүйектерінің 

сынуы: 

 а) асықты жілік сүйегі 10 

 б) екі сүйек 15 

64 Травматикалық ампутация немесе ауыр зақым:  

 а) жіліншікті кез келген деңгейде ампутациялау 40 

 б) тізе буынындағы экзартикуляция 50 

23. АЯҚ: ТАБАН БУЫНЫ  

65 Жіліншік-табан буыны аймағының зақымдануы:  

 а) асық жілік жиегі бар екі тобықтың сынуы 15 

66 Жіліншік-табан буыны аймағының зақымдануы:  

 а) табан буынында қозғалыстың болмауы (анкилозы) 15 

 б) «албыр-салбыр» жіліншік-табан сүйегі (в сүйек құраушы буын беттерін резекциялау 30 



 
нәтижесінде) 

 в) жіліншік-табан буынындағы экзартикуляция 40 

24. АЯҚ: ТАБАН  

67 Табанның зақымдануы:  

 а)  екі сүйектің сынуы, асық сүйегінің сынуы 5 

 б) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, 

вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)  

үш және одан да кӛп сүйектердің сынуы, шығуы, ӛкше сүйегінің сынуы, табанның асық 

сүйегінің шығуы, табанның кӛлденең буынының (Шопараның) немесе табан сүйек алды-табан 

сүйегі буынының шығуы (Лисфранка) 

10 

68 Тӛмендегілерге әкеп соққан табанның зақымдануы:  

 а) үш және одан да кӛп сүйектің, сондай-ақ асық немесе ӛкше сүйегінің бітпеген сынуы (жалған 

буыны) 

10 

 б) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-

плюсневого  

 асық сүйегінің асты, кӛлденең табан сүйек алды  (Шопараның) буынының немесе табан алды 

сүйегі -табан сүйегі буынының артродезі (Лисфранка) 

15 

69 Ампутация деңгейі:  

 в) табан сүйегі -саусақ буындары (табанның барлық саусақтарының болмауы) 20 

 г) табан сүйектері немесе немесе табан алды сүйектері 25 

 д) асық, ӛкше сүйектері (табанның жоғалуы) 30 

25.  АЯҚ: ТАБАН САУСАҚТАРЫ  

70 Сынық:  

 а) бір саусақ 1 

 б) екі-үш саусақ 5 

 в) тӛрт-бес саусақ 10 

71 Табанның саусақтарын травматикалық кесу немесе зақымдау, нәтижесінде келесілер 

амплуатацияланады: 

 

71.1. бірінші саусақ:  

 а) тырнақты саусақ немесе саусақаралық буын деңгейінде 3 

 б) негізгі саусақ немесе табан сүйегі-саусақ буыны деңгейінде 5 

71.2. екінші, үшінші, тӛртінші, бесінші саусақтар  

 а) тырнақ немесе орташа саусақ деңгейінде бір-екі саусақ 3 

 б) негізгі саусақтар немесе табан сүйегі-саусақ буындар деңгейінде бір-екі саусақты 5 

 в) тырнақ немесе орташа саусақ деңгейінде үш-тӛрт саусақты 10 

 г) негізгі саусақтар немесе табан-тырнақ буындары деңгейінде үш-тӛрт саусақты 15 

 Сақтандыру қамтамасыз ету анықталған жағдайда зақымданған аяқ-қолдың біреуіне анықталған (егер 

«Кестеде» басқаша айтылмаса), аяқ-қолдың екеуінің ұқсас зақымдануы кезінде сақтандырумен қамтамасыз 

ету екі еселенеді. 

 Бір жазатайым оқиға нәтижесінде сақтандыру қамтамасыз етілуін тӛлеу Кестенің бір бӛлімінің бірнеше 

тармағы бойынша жүргізілуі мүмкін болған жағдайда, тӛлем тӛлемнің үлкен пайызын кӛздейтін 

тармақтардың бірі бойынша жүргізіледі. 

 Бір жазатайым оқиға нәтижесінде сақтандыру қамтамасыз етілуін тӛлеу Кестенің әртүрлі бӛлімдерінің 

бірнеше тармақтары бойынша жүргізілуі мүмкін болған жағдайда, онда сақтандыру қамтамасыз ету әрбір 

тармақ бойынша есептеледі және жинақталады, бірақ сақтандыру қамтамасыз етілуін тӛлеу сақтандыру 

сомасының 100% - ынан аспауы тиіс. 

 

«НС-Балалар» сақтандыру ӛтемінің мӛлшері кестесі 

 

Бап №   Зақымдану сипаты 

тӛлем 

мӛлшері 

(сақтандыру 

сомасынан 

% - бен) 

1 

  
Бас сҥйектері, жҥйке жҥйесі   

а) бас сүйегінің сынуы 11 

б) мидың зақымдануы-шайқалу 8 

в) мидың зақымдануы, субарахноидальды қан құйылу 11 



 

г) жұлынның кез келген деңгейде зақымдануы – шайқалу, соғу, қысу, гематомиелия 19 

д) жұлынның ішінара немесе толық жарылуы 38 

е) қолдың білек, шынтақ, ортаңғы саусақ біреуісінің жүйкелерінің; білезік буыны мен 

білек, кәрі жілік және білек жүйкелерінің, асықты жілік пен асықты жілік шыбығы 

жүйкелерінің деңгейінде зақымдануы 

9 

ж) екі немесе одан да кӛп шынтақ буыны мен иық, жамбас немесе сан жүйкелері 

деңгейінде; 
19 

2 

  
Кӛру мҥшелері   

а) кӛз алмасының бұлшықеттерінің зақымдануы (жарақаттық қылилық, птоз, 

диплопия) 
8 

б) кӛздің кӛруін толық жоғалтуға әкеп соқтырған кӛздің зақымдануы 19 

в) жарақат салдарынан кӛз алмасын алып тастау (энуклеация) 19 

3 

  
Есту мҥшелері   

а) құлақ қабығының шеміршегінің сынуына әкеп соқтырған зақымдану, құлақ 

қабығының 1/3 немесе ½ бӛлігінің болмауы 
6 

б) құлақтың толық болмауы 8 

4 

  
Тыныс алу жҥйесі   

а) сыну, сүйектердің шығуы, мұрын шеміршегі, алдыңғы қабырғасы, гаймор қуысы, 

торлы сүйек 
9 

б) ӛкпенің зақымдануы 15 

в) тӛс сүйегінің сынуы 8 

г) әр қабырғаның сынуы 3 

д) кеуде қуысының тесілген жарасы (кеуде қуысында қан болған және кеуде қуысы 

мүшелерінің зақымдануы болмаған жағдайда) 
11 

е) кеуде қуысы мүшелерінің зақымдануы (жүрек, ӛкпе, ӛңеш және т. б.) 23 

ж) жарақаттануға байланысты болған кӛмейдің, кеңірдектің, қалқанша шеміршегінің 

зақымдануы, трахеотомия 
19 

5 

  
Жҥрек тамыр жҥйесі   

а) жүректің, оның қабығының және ірі магистральды тамырларының жүрек 

жеткіліксіздігіне әкеп соқпаған зақымдануы 
30 

б) ірі перифериялық тамырлардың зақымдануы 19 

6 

  
Ас қорыту мҥшелері   

а) жоғарғы жақ, жақ сүйегінің немесе тӛменгі жақ сүйегінің сынуы, жақ сүйегінің 

шығуы (тістің жоғалуы ескерілді) 
11 

б) жақ бӛлігінің немесе бүкіл жақтың болмауына әкеп соққан зақымдану 11 

в) тілдің, ауыз қуысының зақымдануы (жаралануы) 11 

г) функционалдық бұзылуларға әкеп соқпаған жұтқыншақтың, ӛңештің, асқазанның, 

ішектің зақымдануы (жаралануы, жарылуы, күйуі) 
11 

д) бауырдың, ӛт қабының зақымдануы 19 

е) кӛкбауырдың зақымдануы 15 

ж) кӛкбауырды алып тастау 26 

7 

  
Зәр шығару және жыныс жҥйесі   

а) бүйрек жарақаты:   

  - соққы 9 

  - бүйректі алып тастау 19 

б) жыныс немесе зәр шығару жүйесі мүшелерінің зақымдануы (жара, жара, күйік, үсік) 17 

в) аналық безді, жатыр түтігін алып тастауға әкеп соққан зақымдану 23 

г) жатырды жоғату 26 

д) жыныстық мүшені жоғалту 30 

8 

  
Жҧмсақ тіндер   

а) қол саусақтарын қоспағанда, сіңірдің үзілуі 11 

9 

  
Омыртқа   

а) омыртқа денелерінің, доғаларының және буын ӛсінділерінің сынуы, шығуы немесе 

шығуы бар сынуы (құйымшақ пен жамбасты қоспағанда) 
11 



 
б) омыртқааралық байламдардың үзілуі 8 

в) әрбір кӛлденең немесе ӛткір ӛсіндінің сынуы 8 

г) құйымшақтың сынуы 23 

д) құйымшақтың зақымдануы (шығуы, құйымшақ омыртқаларының сынуы) 26 

е) жамбас сынуы (үш сүйек) 38 

  Қол   

10 

  
Жауырын және бҧғана   

а) жауырынның, бұғана сынуы, акромиальды-бұғана, кеуде-бұғана қосылыстарының 

толық немесе ішінара үзілуі 
  

  - бір сүйектің сынуы, шығуы, бір мүшеленудің сынуы 10 

  - сыну, екі сүйектің шығуы, екі мүшеленудің жарылуы 17 

11 

  
Иық буыны   

а) жауырынның буын ойпатының, иық сүйегінің бастарының зақымдануы, сіңірдің 

жарылуы 
19 

б) екі сүйектің сынуы, жауырынның және иықтың шығуы   

12 

  
Иық    

а) кез келген деңгейде иық сүйегінің сынуы 21 

б) қолдың жарақаттық ампутациясы 38 

в) иық деңгейіндегі жалғыз қол ампутациясына әкеп соққан ауыр зақым 56 

13 

  
Шынтақ буыны   

а) шынтақ буыны аймағының зақымдануы (сүйек фрагменттерінің үзілуі, шынтақ 

сүйегінің шығуы) 
21 

б) білек және шынтақ сүйегінің сынуы 19 

14 

  
Білек    

а) білек сүйектерінің кез келген деңгейде сынуы   

  - бір сүйек 11 

  - екі сүйек 23 

б) білекті кез келген деңгейде травматикалық амплуатация 56 

15 

  
Кәрі жілік буыны   

а) қолдың перилунарлық шығуы 11 

б) білек сүйектерінің сынуы немесе шығуы 11 

16 

  
Қолдың буыны   

а) алақан сүйектері немесе білек деңгейіндегі қолдың жарақаттық ампутациясы немесе 

ауыр зақымдануы 
56 

17 

  
Саусақтар    

а) фаланганың жұмсақ ұлпаларының сынуы, шығуы, жарақаты 8 

б) фаланга деңгейінде саусақты ампутациялау 9 

в) алақан сүйектері бар саусақты ампутациялау 11 

18 

  
Жамбас    

а) жамбастың сынуы 26 

19 

  
Жамбас-сан буыны   

а) санның шығуы 19 

б) сан проксимальді метафизі, басының, мойынның сынуы,  56 

20 

  
Сан   

а) санның кез келген деңгейде сынуы 19 

б) аяқ-қолдың ампутациясына әкеп соққан ауыр зақым 56 

21 

  
Тізе буыны   

а) тізе буынының жарақаты, гемартроз 8 

б) асық жілік шыбығының кіші жілігі бастарының сынуы, минисктің зақымдануы 11 

в) айдаршық сіңірінің, айдаршықаралық жоғарылаудың, асықты жіліктің сынуы 17 

22 

  
Жіліншік   

а) жіліншік сүйектерінің сынуы   

-асық жілік шыбығының кіші жілігі 11 

-асықты жілік 15 



 
- екі жілік 19 

б) жіліншікті кез келген деңгейде травматикалық кесу 38 

23 

  
Табан буына   

а) бір тобықтың сынуы 11 

б) екі тобықтың сынуы 26 

в) ахилл сіңірлері жарақаты 19 

24 

  
Табан   

а) бір сүйектің сынуы, шығуы (ӛкшені қоспағанда) 17 

б) сыну, екі сүйектің шығуы, асық сүйектің сынуы 21 

25 

  
Табан саусақтары   

а) саусақтың сынуы, фалангасының (фалангтың) шығуы 6 

б) кез келген саусақты ампутациялау 8 

БАСҚА 

ЖАРАҚАТ 

ТАР   

  

26 Оқ тиген жарақаттар (зақымдануға байланысты) 17 

27 Асфиксия (тұншығу), электр тогымен (найзағаймен) зақымдану) 19 

28 Кене энцефалиті 26 

29 Жыланның, улы жәндіктердің шағуы 17 

30 Улы ӛсімдіктермен (заттармен) жіті улану 17 

ЕСКЕРТПЕ: 

Бір жарақаттың нәтижесінде бір бапта аталған кӛптеген зақымданулар болған жағдайда, тӛлем неғұрлым ауыр 

зақымдануды ескеретін тармақшалардың бірі бойынша тағайындалады. 

 

10-БӚЛІМ. БАСҚА ШАРТТАР 

10.1. Осы талаптарға сәйкес Сақтандыру шарты Сақтанушы мен Сақтандырушы арасында ақпарат алмасу, 

Сақтанушыны шарттарға қосу және Сақтандырушының Сақтанушыға Сақтандыру полисін электрондық 

нысанда ресімдеу жолымен жасалады. 

10.2. Сақтандырушы ұсынған талаптарда Сақтандыру шартын жасасуға Сақтанушының келісімі сақтандыру 

сыйақысының жалпы сомасын тӛлеу болып есептеледі. Бұл ұсыныс Сақтанушының Сақтандыру шартын 

жасасуға ӛтінім берген күні ішінде жарамды. Шарт сақтандыру сыйақысы тӛленген күннен кейінгі күннен 

бастап күшіне енеді. Сақтандыру сыйлықақысын тӛлеу күні Сақтандырушының есеп айырысу шотына қолма-

қол ақшасыз есеп айырысудың қолданылатын нысандары шеңберінде ақша қаражатының түскен күні болып 

саналады. 

10.3. Сақтандыру қорғанысыдың қолданылу мерзімі сақтандыру шарты жасалған күннен басталады және 

сақтандыру сомасы мӛлшерінде және осы Шарттарда белгіленген жағдайларда сақтандыру тӛлемдерін жүзеге 

асыру кезінде ӛзінің қолданылуын тоқтатады. 

10.4. Сақтандыру полисі бойынша сақтандыру сыйақысын тӛлеумен Сақтанушы сақтандыру шарты жасалғанға 

дейін «Сентрас Иншуранс «Сақтандыру Компаниясы» АҚ-ы жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру 

Шарттары мен Ережелерін танысып, оларды алғанын растайды, сондай-ақ Еақтандырушы бір жақты 

тәртіппен әзірлеген Шарттармен ӛзінің келісімін растайды және оларға қосылады. 

10.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында кӛзделген жағдайларды қоспағанда, тараптар 

сақтандыру шартын жасасу нәтижесінде алынған құпия ақпаратты екінші тараптың жазбаша келісімінсіз 

жария етуге құқығы жоқ 

 


