
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ»  
 

ҚЫЗМЕТКЕР ЕҢБЕК (ҚЫЗМЕТТІК) МІНДЕТТЕРІН 

АТҚАРҒАН КЕЗДЕ ОНЫ 

ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДАН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ 

ШАРТЫ 

№                                      ОСНС СЕРИЯСЫ 

 

ДОГОВОР 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА ОТ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМ 

ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ 

№                                         СЕРИЯ ОСНС 

____________________қаласы «___»             2020ж. город __________ «   »              2020г. 

1-ТАРАУ. АРНАЙЫ ЖАҒДАЙЛАР 

Бұдан әрі «Сақтандырушы» деп аталатын 

_______________________ атынан, __________________________ 

негізінде әрекет ететін ______________________, бір тараптан, 

және әрі қарай «Сақтанушы» деп аталатын 

"ҚарағандыЖылуСбыт" ЖШС  атынан, Байжанов Рүстем 

Сейтбекович Директоры Жарғы негізінде әрекет етеді, екінші     

тараптан,     келесі     жағдайлар     туралы     қызметкер     еңбек 

(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан 

міндетті сақтандыру осы Шартын (мәтін бойынша әрі қарай – 

Шарт/сақтандыру шарты) жасасты: 

 
 

1. Сақтандыру 

түрі 

Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған 

кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру 

2. Сақтандыру 

объектісі 

Кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу 

дәрежесін белгілеуге не оның өліміне әкеп соғатын 
жазатайым оқиға нәтижесінде өмірі мен 
денсаулығына зиян келтірілген қызметкердің 

мүліктік мүддесі. 

3.Сақтандырылу 

шылар 

Сақтанушының қызметкерлерінің саны 295 адам. 

4. Пайда алушы ҚР заңнамасына сәйкес сақтандыру төлемін алушы 

болып табылатын тұлға. Осы Шарт бойынша 
зардап шеккен қызметкер Пайда алушы болып 

табылады, ал ол қайтыс болған жағдайда - ҚР 
заңдарына сәйкес қызметкердің қайтыс болуына 
байланысты зиянды өтетуге құқығы бар тұлға, 

сондай-ақ Сақтанушы немесе Пайда алушыға 
келтірілген зиянды Сақтандырушының 
жауапкершілік көлемінде өтеген және сақтандыру 

төлемін алу құқығына ие болған өзге тұлға. 

5. Кәсiптiк 

тәуекел сыныбы 

 

6. Жалпы 

сақтандыру 
сомасы 
(жауапкершілік 
шегі) 

 

7. Сақтанушы-

ның жылдық 
еңбекақы төлеу 

қоры 

 

8. Жалпы 

сақтандыру 

сыйлықақысы 

 

9. Түзету 

коэффициенті 

 

10. Түзету 

коэффициенті 
ескеріліп 

төленетін соңғы 
сақтандыру 
сыйлықақысы 

 

 

 

 
 

 

 

 
11. Сақтандыру 

сыйлықақысын/ 
сақтандыру 
жарналарын 

төлеу тәртібі мен 
мерзімдері 

Сақтандыру сыйлықақысы төленеді: 

V Бір жолғы Немесе бөліп 

Бір     жолғы     төлем     түрінде     төлем     мерзімі     – 
24.01.2020 ж. дейін. 

12. Сақтандыру «24» қаңтар 2021ж. - «23» қаңтар 2022ж. 

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 ____________________, в лице ____________________, 

действующего на основании ___________________, выданной 

Национальным Банком Республики Казахстан, именуемое в 

дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и 

ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт", именуемое в дальнейшем 

«Страхователь», в лице Директора Байжанова Р.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор обязательного страхования работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей (далее по тексту – Договор/Договор страхования) о 

нижеследующем: 

 
1. Вид 

страхования 

Обязательное страхование работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей. 

2. Объект 

страхования 

Имущественный интерес работника, жизни и 

здоровью которого причинён вред в результате 
несчастного случая, приведшего к установлению 
ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности либо его смерти. 

3. Застрахован-

ные 

Работники Страхователя в количестве 295 

человек. 

4. Выгодопри-

обретатель 

Лицо, которое в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан (далее по тексту – РК) 
является получателем страховой выплаты. 
Выгодоприобретателем по настоящему Договору 

является пострадавший работник, а в случае его 
смерти – лицо, имеющее согласно законам РК 
право на возмещение вреда в связи со смертью 

работника, а также Страхователь или иное лицо, 
возместившее Выгодоприобретателю 

причинённый вред в пределах объёма 

ответственности Страховщика и получившее 
право на страховую выплату. 

5. Класс 
профес-

сионального 
риска 

 

6. Общая 

страховая 
сумма (лимит 

ответственнос 
ти) 

 

7. Годовой фонд 

оплаты труда 
Страхователя 

 

8. Общая 
страховая 

премия 

 

9. 

Поправочный 
коэффициент 

 

10. Итоговая 

страховая 
премия к 

оплате с учетом 
поправочного 
коэффициента 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

11. Порядок и 

сроки оплаты 
страховой 
премии/ 

страховых 
взносов 

 

Страховая премия подлежит уплате: 

V Единовременно Рассрочку 

при единовременном порядке – срок уплаты до 
24.01.2020. 

12. Срок C «24» января 2021г. по «23» января 2022г. В 
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шартының, 

Сақтандыру 
қорғауының 
қолданылу 

мерзімі 

Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын (алғашқы 

сақтандыру жарнасын – сақтандыру 
сыйлықақысын бөліп төлегенде) осы сақтандыру 
шартында бекітілген мерзімінен кейін төлеген 

жағдайда     сақтандыру     шартының,     сақтандыру 
қорғауының       қолданыс       мерзімі сақтандыру 

сыйлықақысы толық көлемде төленген күннен 

бастап есептелетін болады және күнтізбелік 12 
ретті ай бойы қолданылатын болады. 

13. Сақтандыру 

аумағы 

Сақтандырылған тұлғаның орны немесе жұмыс 

берушінің (сақтандыру Шарты бойынша 
Сақтанушының) немесе      Сақтандырылушының 

Сақтанушы ұйымының лауазымды тұлғасының 
тапсырмасына байланысты еңбек немесе өзге де 
міндеттерін орындау орны. 

14. Ерекше 
шарттар 

Сақтанушының сақтандыруға жаңадан алынған/ 
жұмыстан босатылған қызметкерлері бойынша 

сақтандыру қорғауының қолданысы сақтанушы 
сақтандырушыға жұмысқа алынған/ босатылған 
қызметкерлері бойынша берген хабарламасында 

көрсетілген,     қызметкерлер     жұмысқа     алынған/ 

босатылған күннен бастап басталады / 
тоқтатылады. 

Осы ретте өзара есептесулер тараптардың 
келісулері бойынша, қажеттілігіне қарай тоқсан 
сайын немесе ай сайын жүргізіледі, сақтандырушы 

сақтанушыға шартқа қосымша келісім дайындап, 
жіберу негізінде. Осындай қосымша келісімдер 

бойынша сақтандыру сыйлықақысын қосымша 
төлеу/қайтару тараптар қосымша келісімге қол 
қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн 

ішінде жасалады. 
Тараптардың жоғарыда көрсетілген өзара есептесу 
тәртібін ескере отырып, керек болған жағдайда, 

сақтандырушы сақтанушының талабы бойынша 
(тараптар тиісті қосымша келісім жасағанға дейін) 
тиісті қызметкерді сақтандыру шарты бойынша 

сақтандыру өтелімге енгізгені туралы жазбаша 
нысандағы растау хатын жібереді. 

Егер тиісті қосымша келісім жасалатын күні 

сақтандыру шарты қолданылатын мерзімде 
сақтанушыда         сақтандырушыға         сақтандыру 
сыйлықақысын төлеу бойынша берешегі болса, 

сақтандырушы сақтанушыға қайтарылуға жататын 
сомасынан              сақтанушының              берешегін 
толық/ішінара өтеу есебіне ұстап қалуға құқылы. 

2-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1-Бап. Сақтандыру Шартының мәні 

1.1. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде 

оны жазатайым оқиғалардан сақтандыруы сақтандыру Шартының 

мәні болып табылады. 

1.2. Осы сақтандыру Шарты бойынша Сақтанушы сақтандыру 

сыйақысын     төлеуге,     ал     Сақтандырушы     сақтандыру     оқиғасы 

басталған кезде осы сақтандыру Шартымен көзделген көлем мен 

жағдайларда сақтандыру төлемін жүзеге асыруға міндеттенеді. 

 
 

2-Бап. Сақтандыру Ережелері 

2.1. Сақтандыру Шарты Сақтандырылған тұлғалар бойынша 

осы Шарттың 1 тарауында көрсетілген Сақтанушының 

қызметкерлерінің пайдасына жасалады. 

2.2. Осы сақтандыру Шарты «Қызметкер еңбек (қызметтік) 

міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі – Заң), ҚР Азаматтық 

кодексінің және ҚР Еңбек кодексінің қолданылу шегінде жасалуда. 

2.3. Осы шартта пайдаланылатын ұғымдар заңмен түсіндіріледі. 

2.4. Сақтандыру сыйлықақысының, сақтандыру сомасының және 

сақтандыру төлемінің валютасы - қазақстандық теңге (теңге). 

 
3 Бап. Сақтандыру сомаларын, сақтандыру сыйақысы мөлшерін 

анықтау тәртібі 

 
действия 

Договора 
страхования, 

страховой 
защиты 

случае     оплаты     страховой     премии     (первого 

страхового взноса – при оплате страховой премии 
в     рассрочку)     Страхователем     позднее     срока, 

установленного настоящим Договором 
страхования, срок действия Договора страхования 
и страховой защиты будут исчисляться со дня, 

следующего за днем оплаты страховой премии в 
полном объеме, и действовать в течение 12 
последовательных календарных месяцев. 

13. Территория 
страхования 

Место работы Застрахованного либо другое место, 
нахождение в котором Застрахованного было 

обусловлено выполнением им трудовых или иных 
обязанностей, связанных с поручением 
работодателя       (Страхователя       по       Договору 

страхования) или должностного лица организации 
Страхователя. 

14. Особые 

условия 

Страховая     защита     по     вновь     принятым     на 

страхование/уволенным работникам Страхователя 
начинает/прекращает     свое     действие     c     даты 
приема/увольнения     работников,     указанной     в 

отправленном Страхователем Страховщику 
уведомлении            по принятым/уволенным 

работникам. 

При     этом     взаиморасчеты     производятся     по 
согласованию Сторон на ежеквартальной либо 
ежемесячной основе, по мере необходимости, на 

основании     подготовленного     и     отправленного 
Страхователю Страховщиком дополнительного 

соглашения к Договору. Доплата/возврат 
страховой премии по таким дополнительным 
соглашениям     осуществляется     в     течение     30 

(тридцать) календарных дней с даты подписания 
Сторонами дополнительного соглашения. 
Принимая        во внимание вышеописанную 

процедуру взаиморасчетов Сторон, в случае 
необходимости,     по     требованию     Страхователя 
Страховщик        (до        заключения Сторонами 

соответствующего дополнительного соглашения) 
представит       письменное       подтверждение о 
включении      соответствующего      работника в 

страховое покрытие по Договору страхования. 
В случае если на дату заключения 
соответствующего дополнительного соглашения у 

Страхователя     в     период     действия     Договора 
страхования      имеется      задолженность перед 
Страховщиком по оплате страховой премии, 

Страховщик     имеет     право     удержать     сумму 
задолженности из суммы, подлежащей возврату 
Страховщиком          Страхователю          в          счет 

полного/частичного     погашения     задолженности 
Страхователя. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья 1. Предмет Договора страхования 

1.1. Предметом Договора страхования является страхование 

работника от несчастного случая, произошедшего при выполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей. 

1.2. По настоящему Договору страхования Страхователь 

обязуется     уплатить     страховую     премию,     а     Страховщик     при 

наступлении страхового случая обязуется осуществить страховую 

выплату в объёме и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором страхования. 
 

Статья 2. Условия страхования 

2.1. Договор страхования заключается в пользу работников 

Страхователя, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2. Настоящий Договор страхования заключается в рамках 

действия Закона РК «Об обязательном страховании работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей» (далее - Закон), Гражданского кодекса РК и 

Трудового кодекса РК. 

2.3. Понятия, используемые в настоящем Договоре, имеют 

толкования, определенные Законом. 

2.4. Вид валюты страховой премии, страховой суммы и страховой 

выплаты – Казахстанский тенге (тенге). 

Статья 3. Порядок определения страховых сумм, размера 

страховой премии 
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3.1. Сақтандыру сомасы сақтандыру Шарты жасалу сәтіне 

Сақтанушының барлық қызметкерлерінің жылдық еңбекақы төлеу 

қорынан кем болмауы тиіс. 

3.2. Сақтандыру сомасы сақтандыру төлемінің (сақтандыру 

төлемдер) және (немесе) осы сақтандыру Шартының 6-бабында 

көзделген жерлеуге берілетін шығындар мөлшерінің сомасына 

азайтылады. 

3.3. Сақтандыру сыйақысын төлеу мөлшері, тәртібі және 

сақтандыру сомасының мөлшері осы сақтандыру Шартының 1-

тарауында көрсетіледі (Арнайы жағдайлар). 

3.4. Егер сақтандыру Шартының қолданылу мерзімінде еңбекақы 

төлеу қоры және (немесе) қызметкерлердің штат саны өзгерсе, 

тараптардың келісімі бойынша сақтандыру Шартының қолданылу 

мерзіміне қосымша келісім жасау арқылы өзгертулер енгізіледі 

(сақтандыру сомасы және сақтандыру сыйақысына қатысты). 

Сақтандыру сыйақысы еңбекақы төлеу қоры өзгеру сомасына және 

шарттың аяқталуына қалған мерзіміне сәйкес есептеледі. Сақтандыру 

тарифі еңбекақы төлеу қоры және (немесе) қызметкерлердің штат 

саны өзгергені жөнінде хабарланған күнінен бастап сақтандыру 

Шарты жасалған тариф бойынша, қалған сақтандыру мерзіміне 

барабар есептеледі. 

3.5. Сақтандыру Шартының қолданылу мерзімінде 

Сақтанушының қызметкерінің кәсіптік тәуекел сыныбы өзгерген 

жағдайда, сақтандыру сыйақысы шарттың қолданылу мерзіміне 

қосымша келісім жасау арқылы, сақтандыру Шарты аяқталуына 

қалған мерзімге барабар қайта есептеледі. 

3.6. Заңда белгіленген жағдайларда сақтандыру сыйлықақысы 

заңның 17-1 бабында бекітілген түзету коэффициентін пайдалану 

арқылы көбейтілуге/азайтуына жатады. 

 
4 Бап. Сақтандыру мүддесі және сақтандыру оқиғасы. 

Сақтандыру оқиғасы басталуын мән-жайлары 

4.1. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде 

зиянды (немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсер етуі нәтижесінде 

ол (олар) ұшырайтын, соның салдарынан осы сақтандыру Шартының 

4.2.-тармақшасында көзделген жағдайларда қызметкердің кәсіптік 

еңбекке қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге, кәсіптік 

ауруға     немесе     өлімге     әкеп     соғатын     өндірістік     жарақаттану, 

денсаулығының күрт нашарлануы немесе улану осы сақтандыру 

шарты бойынша жазатайым оқиғасы болып табылады. 

4.2. Қызметкердің кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу 

дәрежесін белгілеуге немесе оның өліміне әкеп соққан жағдайлар 

сақтандыру оқиғалар ретінде қаралады, егер олар: 

1) жұмыс уақыты басталар алдында немесе аяқталғаннан кейін 

жұмыс     орнын,     өндіріс     құрал-жабдықтарын,     жеке     қорғаныш 

құралдарын дайындау және ретке келтіру және басқа да әрекеттер 

кезінде; 

2) жұмыс орнында болған жұмыс уақыты ішінде, жұмысы 

қызмет көрсету объектілері арасында жүріп-тұрумен байланысты 

жұмыскер бара жатқан жолда, оның ішінде жұмыс берушінің 

тапсырмасы     бойынша     бара     жатқан     жолда,     сондай-ақ     еңбек 

міндеттерін орындау кезінде іссапар уақытында; 

3) жұмыс беруші ұсынған көлік құралымен жұмысты орындау 

орнына бара жатқанда немесе жұмыстан келе жатқанда; 

4) жеке көлік құралын қызмет бабында пайдалану құқығына 

жұмыс берушінің жазбаша келісімі болған кезде өзінің жеке көлік 

құралымен; 

5) жұмыс берушінің мүддесі үшін өз бастамасы бойынша 

әрекеттер жасау кезінде; 

6) вахталық әдіспен жұмыс істейтіндердің жиналу орнынан 

(вахта кезеңінде тұратын жерінен) жұмыс беруші ұсынған көлік 

құралымен жұмысқа бара жатқанда немесе келе жатқанда орын алған 

болса, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде 

есепке алынады. 

4.3. Сақтандыру жағдайы ретінде қарастырылатын оқиғада 

төменде санамаланған белгілердің барлығы болуға тиіс: 

1) оқиғаның басталу ықтималдығы мен кездейсоқтығы; 

2) оқиғаның басталуының нақты уақытына немесе орнына, 

сондай-ақ оқиғаның басталу салдарынан болған залалдардың 

мөлшеріне қатысты болжанбайтындығы; 

3) оқиға шарттың қолданылуы шегінде сөзсіз және объективті 

түрде болуға тиіс, бұлар жөнінде тараптар немесе ең болмағанда, 

сақтанушы көрінеу білді немесе алдын ала хабардар болды деген 

қауіптің болмауы; 

4) оқиғаның басталуында сақтанушының (сақтандырылушының, 

3.1. Страховая сумма должна быть не менее годового фонда 

оплаты труда всех работников Страхователя на момент заключения 

Договора страхования. 

3.2. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой 

выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, 

предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора страхования. 

3.3. Размер, порядок уплаты страховой премии и размер 

страховой суммы указываются в разделе 1 «Специальные условия» 

настоящего Договора страхования. 

3.4. Если в течение срока действия Договора страхования 

изменяется фонд оплаты труда и (или) штатная численность 

работников, то по соглашению Сторон в Договор страхования 

вносятся изменения (в части размера страховой суммы и страховой 

премии) путём заключения дополнительного соглашения на период 

действия Договора. Страховая премия рассчитывается исходя из 

суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до 

окончания Договора. Страховой тариф рассчитывается 

пропорционально     оставшемуся     периоду     страхования     с     даты 

уведомления об изменении фонда оплаты труда и (или) штатной 

численности работников от тарифа, по которому был заключён 

Договор. 

3.5. В случае изменения класса профессионального риска 

работника Страхователя в течение действия Договора, страховая 

премия подлежит перерасчёту пропорционально сроку, оставшемуся 

до     истечения     срока     действия     Договора     страхования     путем 

заключения дополнительного соглашения на период действия 

Договора. 

3.6. В случаях, установленных Законом, страховая премия 

подлежит увеличению/уменьшению путем применения поправочного 

коэффициента, установленного статьей 17-1 Закона. 

Статья 4. Страховой интерес и страховой случай. 

Обстоятельства наступления страхового случая 

4.1. Страховым случаем по настоящему Договору является 

несчастный случай, произошедший с работником (работниками) при 

исполнении им (ими) трудовых (служебных) обязанностей в 

результате воздействия вредного и (или) опасного 

производственного     фактора,     вследствие     которого     произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или 

отравление работника, приведшие его к установлению ему степени 

утраты профессиональной трудоспособности, профессиональному 

заболеванию либо смерти, при обстоятельствах, предусмотренных 

пунктом 4.2. настоящего Договора страхования. 

4.2. Обстоятельства, при которых несчастный случай привёл к 

установлению работнику степени утраты профессиональной 

трудоспособности либо его смерти, могут рассматриваться в 

качестве таковых только если они произошли: 

1) перед началом или по окончании рабочего времени при 

подготовке и приведении в порядок рабочего места, орудий 

производства, средств индивидуальной защиты и других действий; 

2) в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути 

следования работника, деятельность которого связана с 

передвижением между объектами обслуживания, в том числе по 

заданию работодателя, а также во время командировки при 

исполнении трудовых обязанностей; 

3) при следовании к месту выполнения работы или с работы на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем; 

4) на личном транспортном средстве при наличии письменного 

согласия работодателя на право использования его в служебных 

целях; 

5) при совершении действий по собственной инициативе в 

интересах работодателя; 

6) по пути следования работающих вахтовым методом с места 

сбора (проживания в период вахты) на работу или обратно на 

транспортном средстве, предоставленном работодателем. 

4.3. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, 

должно обладать следующими признаками: 

1) вероятности и случайности его наступления; 

2) непредсказуемости относительно конкретного времени или 

места наступления события, а также размера убытков в результате 

наступления события; 

3) отсутствия опасности того, что событие неизбежно и 

объективно должно произойти в пределах действия Договора, о чем 

Стороны или, по крайней мере, Страхователь заведомо знали или 

заранее были осведомлены; 

4) наступление события имеет отрицательные, невыгодные 
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пайда алушының) мүліктік мүддесі үшін теріс, экономикалық 

тұрғыдан тиімсіз салдардың болуы; 

5) оқиғаның басталуы сақтанушының (сақтандырылушының, 

пайда     алушының)     ерік-қалауымен     және     (немесе)     пиғылымен 

байланысты болмауы және пайда алу және (немесе) ұтыс алу 

(алыпсатарлық тәуекел) мақсатын көздемеуі. 

4.4. Сақтандыру оқиғасы басталғанын, сондай-ақ соған 

байланысты шығындарды дәлелдеу Сақтанушыға жүктеледі. 

4.5. Сақтандыру мүддесі – сақтанушының (сақтандырылған 

адамның, пайда алушының) тәуекелдерді алдын алуға және 

сақтандыру     оқиғасының     басталуын     болдырмауға     байланысты 

мүліктік мүддесі. 
 

5-Бап. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Пайда 

алушының құқықтары 

5.1. Сақтанушының: 

1) сақтандыру жағдайы басталған кезде уәкілетті органның 

аумақтық бөлімшесі қызметкерді куәландырған кезінде қатысуға; 

2) өз құқықтары мен мүдделерін, сондай-ақ Пайда алушылардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қорғауға; 

3)Сақтандырушыдан міндетті сақтандыру талаптарын, міндетті 

сақтандыру шарты бойынша құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді 

талап етуге; 

4) сақтандыру тәуекелін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы тартуға; 

5) өтінішті     және     қоса     берілетін     құжаттарды     сақтандыру 

омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде 

оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде 

оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге; 

6) осы шарттың 15 бабының ерекшелігін ескеріп, осы шарттан 

туындайтын мәселелерді шешу үшін сақтандырушыға, не 

сақтандыру омбудсманға немесе сотқа жүгінуге құқығы бар. 

 
 

5.2. Сақтанушы: 

1) сақтандыру сыйлықақысын қызметкерді жазатайым 

оқиғалардан міндетті сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, 

тәртіп пен мерзімде төлеуге және өзіндегі сақтандыру жөніндегі 

барлық құжаттардың ҚР заңнамасына сәйкес сақталуын қамтамасыз 

етуге; 

2) Сақтандырушыны қызметкердің (қызметкерлердің) кәсіптік 

тәуекел сыныбы өзгерген кезден бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде 

бұл туралы хабардар етуге; 

3) сақтандыру жағдайларының алдын алуға бағытталған іс-

шараларды жүзеге асыруға; 

4) жазатайым     оқиғаның    басталғаны     туралы өзіне белгілі 

болғанда, бұл туралы дереу, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей 

Сақтандырушыға хабарлауға. Осы ретте, егер сақтанушының 

сақтандыру оқиғасы туралы сақтандырушыны хабардар етпеуі 

немесе уақтылы хабарламауы сақтанушының ерігіне байланысты 

болмаса, және оны дәлелдейтін тиісті құжаттар берілген болса, онда 

бұл     жағдайда     хабардар     етпеу     немесе     уақтылы     хабарламау 

сақтандырушыны сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатуға 

негіз болып табылмайды. 

Хабардар етпеудің немесе уақтылы хабарламаудың себебі 

сақтанушының ерік-жігеріне байланысты емес жағдайлар деп 

танылады, атап айтқанда: тежеусіз күш жағдайлары, яғни, осы 

жағдайлардағы мән-жайларды қоспағанда, бірақ онымен 

шектелмейтін төтенше және жол бермеуге болмайтын жайттар 

(форс-мажор): табиғи құбылыс, әскери әрекеттер және т.б. 

5) сақтандыру жағдайларының басталу мән-жайларын уәкілетті 

орган мен сақтандырушы өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен 

тексеруді қамтамасыз етуге; 

6) жазатайым оқиғасының басталғанын, сондай-ақ оның 

келтірген шығындарды дәлелдеуге; 

7) сақтандыру төлемін есептеу үшін қажетті құжаттарды 

Сақтандырушыға беруге; 

8) ҚР заңнамасына сәйкес қызметкерлерді міндетті 

медициналық тексеруден уақтылы өткізуді қамтамасыз етуге, оның 

ішінде жыл сайынғы медициналық тексеру қорытындылары немесе 

өзге себептер бойынша кәсіптік аурудың алдын-ала диагнозы 

және/немесе кәсіптік аурудың белгілері анықталған қызметкерлердің 

саны туралы ақпаратты Сақтандырушыға беруге; 

9) қызметкерлердің сақтандыру жағдайы алдындағы еңбек 

жағдайлары туралы құжаттарды уәкілетті органға және денсаулық 

сақтау ұйымдарына ұсынуға; 

экономические последствия для имущественного интереса 

Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя); 

5) наступление события не связано с волеизъявлением и (или) 

умыслом Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и 

не предусматривает цель извлечения выгоды и (или) получения 

выигрыша (спекулятивный риск). 

4.4. Доказывание наступления страхового случая, а также 

причинённых им убытков лежит на Страхователе. 

4.5. Страховой интерес - имущественный интерес Страхователя 

(Застрахованного, Выгодоприобретателя) в предотвращении рисков 

и недопущении наступления страхового случая. 

 
 

Статья 5. Права и обязанности Сторон. Права 

Выгодоприобретателя 

5.1. Страхователь имеет право: 

1) при наступлении страхового случая присутствовать при 

освидетельствовании работника территориальным подразделением 

уполномоченного органа; 

2)защищать свои права и законные интересы, а также права и 

законные интересы выгодоприобретателей в судебном порядке; 

3)требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного 

страхования, прав и обязанностей по Договору страхования; 

4) привлекать независимого эксперта для оценки страхового 

риска; 

5) направить заявление и прилагаемые документы страховому 

омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через 

его интернет-ресурс, либо через Страховщика, в том числе через его 

филиал, представительство); 

6) обратиться к Страховщику с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 15 настоящего Договора, либо страховому 

омбудсману или в суд для урегулирования вопросов, возникающих 

из настоящего Договора. 

5.2. Страхователь обязан: 

1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, 

которые     установлены     Договором     страхования,     и     обеспечить 

сохранность всех имеющихся у него документов по страхованию в 

соответствии с законодательством РК; 

2) в течение 10 (десять) рабочих дней с момента изменения класса 

профессионального риска работника (работников) уведомить об этом 

Страховщика; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение 

страховых случаев; 

4) незамедлительно, но не позднее 3 (три) рабочих дней, как ему 

стало известно о наступлении несчастного случая, уведомить об этом 

Страховщика. При этом если неуведомление или несвоевременное 

уведомление о страховом случае Страховщика Страхователем было 

обусловлено причинами, не зависящими от воли Страхователя, и 

представлены соответствующие документы, подтверждающие 

данный факт,      то в данном      случае неуведомление или 

несвоевременное уведомление не является основанием для отказа в 

осуществлении Страховщиком страховой выплаты. 

Уважительной причиной неуведомления или несвоевременного 

уведомления являются обстоятельства, не зависящие от воли 

Страхователя, а именно: обстоятельства непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь этим: 

стихийные явления, военные действия и т.п.; 

5) обеспечить расследование обстоятельств наступления 

страховых     случаев     с     обязательным     участием     представителей 

уполномоченного органа и Страховщика; 

6) доказывать наступление страхового случая, а также 

причинённых им убытков; 

7) представлять Страховщику документы, необходимые для 

расчёта страховой выплаты; 

8) обеспечить своевременное проведение обязательных 

медицинских        осмотров работников в соответствии с 

законодательством РК, в том числе предоставлять информацию 

Страховщику о количестве работников, которым по результатам 

ежегодного прошедшего медицинского осмотра либо по иным 

причинам, установлен предварительный диагноз профессионального 

заболевания и/или признаки профессионального заболевания; 

9) представлять     в     уполномоченный     орган     и     организации 

здравоохранения     документы     об     условиях     труда     работников, 

предшествовавших страховым случаям; 
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10)     қызметкерлерді еңбектің қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне 

өндірістен қол үздірмей оқытуға; 

11)     уәкілетті органның жазатайым оқиғалардың 

профилактикасы, олардың алдын алу мен тексеру мәселелері 

жөніндегі шешімдерін орындауға; 

12)     өзінің қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы 

Сақтандырушыға уақтылы хабарлауға; 

13)     сақтандыру     жағдайынан     келетін     залалдарды     азайтуға 

бағытталған шараларды қолдануға; 

14)сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап 

қою құқығының сақтандырушыға ауысуын қамтамасыз етуге; 

15)     Сақтандырушы _______________мен осы Заңда көзделген 

жағдайларда, сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасы 

шегінде, осы сақтандыру шартының 10-бабына сәйкес қызметкердің 

немесе қызметкердің қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге 

құқығы бар адамның пайдасына аннуитет шартын жасасуға; 

16)     сақтандыру шарты қолданылатын мерзімде тәуекел 

дәрежесінің өзгеруіне ықпал етуі мүмкін жағдаяттар туралы білген 

сәтте дереу сақтандырушыға сол туралы хабардар етуге міндетті. 

5.3. Сақтанушының: 

1) сақтандыру жағдайларын тексеруге қатысуға; 

2) уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің қызметкерді 

куәландыруы кезінде қатысуға; 

3) сақтандыру жағдайлары жөніндегі ақпаратты тексеруге және 

қажет болған кезде тиісті уәкілетті органдарға сұратулар жіберуге; 

4) сақтандыру тәуекелін бағалау үшін сақтанушының 

объектілеріне тексеру жүргізуге, оның ішінде жыл сайынғы 

медициналық     тексеру     қорытындылары     немесе     өзге     себептер 

бойынша кәсіптік аурудың алдын-ала диагнозы және/немесе кәсіптік 

аурудың     белгілері     анықталған     қызметкерлердің     саны     туралы 

ақпаратты сұратуға; 

5) осы сақтандыру Шартында көзделген жағдайларда 

сақтандыру төлемін төлеуден бас тартуға; 

6) сақтандыру жағдайларының алдын алу жөнінде ұсынымдар 

беруге; 

7) сақтандыру тәукелін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы тартуға; 

8) зиян келтірген тұлғаға кері талап қоюға; 

9) осы Шартпен бекітілген мерзімде Сақтанушы сақтандыру 

сыйақысын (сақтандыру жарналарын) төлемеген жағдайда осы 

Шартты бір жақты тәртіпте мерзімнен бұрын бұзуға құқығы бар. 
 

5.4. Сақтандырушы: 

1) Сақтанушыны шарттың ережелерімен таныстырып, шарттан 

туындайтын оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге; 

2)Сақтандыру жағдайы басталған кезде Заңға және сақтандыру 

Шартына сәйкес сақтандыру төлемдерін және жерлеуге жұмсалған 

шығындарды өтеуге; 

3) өз қызметінің нәтижесінде Сақтанушы және Пайда алушы 

туралы алынған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге; 

4) сақтандыру төлемін төлеуден бас тарту туралы шешім 

қабылданған жағдайда, өтінішті және осы Шарттың 8-бабының 8.2-

тармағында көзделген барлық құжаттарды алған кұннен бастап, 7 

(жеті) жұмыс күні ішінде Пайда алушыға бас тартудың дәлелді 

негізделген себептерін жазбаша нысанда жіберуге; 

5) Сақтанушының сақтандыру жағдайы кезінде залалды азайту 

үшін оның шығындарын өтеуге; 

6) осы сақтандыру Шартының 6-бабында көзделген сақтандыру 

төлемдерін уақтылы төлемеген жағдайда Пайда алушыға төленбеген 

сома бойынша әрбір мерзімі өткен күн үшін 1,5 (бір бүтін оннан бес) 

пайыз мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті; 

7) Сақтанушыдан (Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде сақтанушының (пайда алушының) талаптарын 

қарауға және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, 

жазбаша жауап беруге; 

8) Сақтанушыдан (Пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына 

жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса 

берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына алған күнінен 

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайта жіберуге. 

 
 
 

5.5. Пайда алушының: 

1) Заңда және осы сақтандыру Шартында белгіленген тәртіп пен 

жағдайларда сақтандыру төлемдерін алуға; 

10)     обучать работников без отрыва от производства безопасным 

методам и приёмам труда; 

11)     исполнять решения уполномоченного органа по вопросам 

профилактики,     предупреждения     и     расследования     несчастных 

случаев; 

12)     своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации 

или ликвидации; 

13)     принять меры к уменьшению убытков от страхового случая; 

14) обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, 

ответственному за наступление страхового случая; 

15)     заключить со Страховщиком ____________ договор 

аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, 

предусмотренных Законом, в пределах страховой суммы, 

установленной     Договором     страхования,     согласно     статье     10 

настоящего Договора страхования; 

16) в     период     действия     настоящего     Договора     страхования 

незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известных 

обстоятельствах, способных повлиять на изменение степени риска. 

5.3. Страховщик имеет право: 

1) участвовать в расследовании страховых случаев; 

2) присутствовать при освидетельствовании работника 

территориальным подразделением уполномоченного органа; 

3) проверять     информацию     по     страховым     случаям     и     при 

необходимости направлять запросы в соответствующие 

уполномоченные органы; 

4) производить обследования объектов Страхователя для оценки 

страхового риска, в том числе запрашивать информацию о 

количестве     работников,     которым     по     результатам     ежегодного 

прошедшего медицинского осмотра либо по иным причинам 

установлен предварительный диагноз профессионального 

заболевания и/или признаки профессионального заболевания; 

5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором страхования; 

6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев; 

7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового 

риска; 

8) обратного требования к лицу, причинившему вред; 

9) досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке в случае неуплаты Страхователем страховой премии 

(страховых взносов) в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.4. Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя с условиями Договора и разъяснить 

его права и обязанности, вытекающие из Договора; 

2) при наступлении страхового случая произвести страховую 

выплату и возмещение расходов на погребение в соответствии с 

Законом и Договором страхования; 

3) обеспечить конфиденциальность полученных в результате 

своей деятельности сведений о Страхователе и 

Выгодоприобретателе; 

4) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате 

направить Выгодоприобретателю в течение 7 (семь) рабочих дней со 

дня получения заявления и всех документов, предусмотренных 

пунктом 8.2 статьи 8 настоящего Договора страхования, в 

письменной форме мотивированное обоснование причин отказа; 

5) возместить Страхователю расходы, произведённые им для 

уменьшения убытков при страховом случае; 

6) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, 

предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора страхования, 

уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 (одна целая пять 

десятых) процента от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки; 

7) при     получении     от     Страхователя     (Выгодоприобретателя) 

заявления рассмотреть требования Страхователя 

(Выгодоприобретателя)     и     предоставить     письменный     ответ     с 

указанием дальнейшего порядка урегулирования спора в течение 5 

(пять) рабочих дней; 

8) при     получении     от     Страхователя     (Выгодоприобретателя) 

заявления, направляемого страховому омбудсману, перенаправить 

данное заявление, а также прилагаемые к нему документы 

страховому омбудсману в течение 3 (три) рабочих дней со дня 

получения. 

5.5. Выгодоприобретатель имеет право: 

1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, 

установленных Законом и настоящим Договором страхования; 
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2) қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандырудың 

талаптары туралы ақпаратты Сақтанушы мен Сақтандырушыдан 

тегін алуға; 

3) сақтандыру жағдайын тексеру мәселелері жөніндегі шешімге 

уәкілетті органға немесе сотқа шағымдануға; 

4) уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне медициналық-

әлеуметтік сараптама мәселелері бойынша жүгінуге; 

5) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы 

Сақтандырушыға хабарлауға; 

6) сақтандыру жағдайын тексеруге қатысуға, оның ішінде 

қызметкерлер     өкілдерінің     не     өзі     сенім     білдірген     адамның 

қатысуымен қатысуға құқығы бар; 

7) осы шарттың 15-бабының ерекшелігін ескеріп, осы шарттан 

туындайтын мәселелерді шешу үшін сақтандырушыға, не 

сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге құқығы бар; 

8) өтінішті     және     қоса     берілетін     құжаттарды     сақтандыру 

омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде 

оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде 

оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге құқығы бар. 

6-Бап. Сақтандыру төлемдерін жасау тәртібі мен ережелері 
6.1. Қызметкердің қайтыс болуына немесе оған кәсіптік еңбекке 

қабілеттілігінен айрылу дәрежесінің белгілеуіне байланысты 

жалақыдан (кірістен) айрылуына қатысты зиянның мөлшері осы 

сақтандыру шартының 6.2.-тармағының талаптарын ескерумен, ҚР 

Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес айқындалады. 

6.2. Өтеуге жататын жоғалтылған табысты (кірісті) есептеу 

үшін ескерілетін орташа айлық табыстың (кірістің) мөлшері 

сақтандыру шартын жасасу күні тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық     бюджет     туралы     заңда     белгіленген     ең     төмен 

жалақының он еселенген мөлшерінен аспайды. 

6.3. Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн 

5-тен 29% қоса алғанға дейін белгiлеуге байланысты қызметкердің 

табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеуді сақтанушы ҚР 

еңбек заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. 

6.4. Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн 

отыздан бір жүз пайызды қоса алғанға дейін белгiлеуге байланысты 

қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеу 

ретінде қызметкерге тиесілі ай сайынғы сақтандыру төлемін 

сақтанушы мен __________ арасында жасалған аннуитет 

шартына сәйкес сақтандырушы жүзеге асырады. 

6.5. Қызметкердің бір жылдан кем мерзімге кәсіптік еңбекке 

қабілеттілігінен айрылу дәрежесін белгілеуге оның жалақысынан 

(кірісінен)     айрылуына     қатысты     зиянды     өтеу     ретінде     тиесілі 

сақтандыру төлемі ай сайын _______________ мен Сақтанушының 

арасында жасалған аннуитет Шартына сәйкес сақтандырушымен 

жүзеге асырылады. 

6.6. Өзіне кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн 

бір жыл және одан да көп мерзiмге белгiлеуге байланысты 

қызметкердің табысты (кiрiсті) жоғалтуына қатысты зиянды өтеу 

ретiнде тиесiлi сақтандыру төлемi _____________ мен сақтанушы 

арасында жасалған аннуитет шартына сәйкес қызметкердiң кәсiптiк 

еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн белгiлеу не ұзарту 

(қайта     куәландыру)     мерзiмiне     тең,     бірақ     қызметкердің     ҚР 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасында белгіленген 

зейнеткерлік жасқа жетуі мерзімінен аспайтын мерзiм бойы 

қызметкердiң пайдасына аннуитеттiк төлемдер түрiнде жүзеге 

асырылады. 

6.7. Жазатайым оқиға басталған кезде қызметкердің қайтыс 

болуына     байланысты,     сондай-ақ     жазатайым     оқиғаның     болуы 

салдарынан оның денсаулығының нашарлау себебі бойынша зиянды 

өтеу жөніндегі сақтандыру төлемі _________________ мен 

Сақтанушының арасында жасалған аннуитет Шартына сәйкес, ҚР 

Азаматтық кодексінде белгіленген мерзім ішінде ҚР заңдарына 

сәйкес зиянды өтету құқығы бар адамдардың пайдасына аннуитеттік 

төлемдер түрінде жүзеге асырылады. 

6.8. Сақтандырушы қызметкерге кәсiптiк еңбекке 

қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi белгiленген жағдайда оның 

денсаулығының зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды 

өтеуді осы шығыстарды шеккен қызметкер не тұлға ұсынған, осы 

шығыстарды растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырады. Бұл 

ретте, ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сәйкес тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кіретін шығыстар 

сақтандырушының өтеуіне жатпайды. 

Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды 

өтеу жөніндегі сақтандыру төлемдерінің жиынтық мөлшері мынадай 

2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика 

информацию об условиях обязательного страхования работника от 

несчастных случаев; 

3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового 

случая в уполномоченный орган или суд; 

4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в 

территориальное подразделение уполномоченного органа; 

5) информировать     Страховщика     о     наступлении     страхового 

случая; 

6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с 

участием представителей работников либо своего доверенного лица; 

7) обратиться к Страховщику, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 15 настоящего Договора, либо страховому 

омбудсману или в суд для урегулирования вопросов, возникающих 

из настоящего Договора; 

8) направить заявление и прилагаемые документы страховому 

омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через 

его интернет-ресурс, либо через Страховщика, в том числе его 

филиал, представительство). 

Статья 6. Порядок и условия осуществления страховых выплат 
6.1. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в 

связи со смертью работника или установлением ему степени утраты 

профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса РК, с учетом требований п. 6.2. 

настоящего Договора страхования. 

6.2. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый 

для расчета подлежащего возмещению утраченного заработка 

(дохода), не превышает десятикратного размера минимальной 

заработной платы, установленной на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете, на дату заключения 

настоящего Договора страхования. 

6.3. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) 

работником     в     связи     с     установлением     ему     степени     утраты 

профессиональной трудоспособности от 5 до 29% включительно, 

осуществляется Страхователем самостоятельно согласно трудовому 

законодательству РК. 

6.4. Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику 

в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка 

(дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты 

профессиональной трудоспособности от 30 до 100% включительно, 

осуществляется     Страховщиком     в     соответствии     с     договором 

аннуитета, заключенным между _______________ и Страхователем. 

6.5. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения 

вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником, в связи с 

установлением ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности на срок менее одного года, осуществляется 

Страховщиком ежемесячно в соответствии с договором аннуитета, 

заключенным между ______________ и Страхователем. 

6.6. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения 

вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с 

установлением ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности на срок один год и более, осуществляется в виде 

аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного 

сроку установления либо продления (переосвидетельствования) 

степени утраты профессиональной трудоспособности работника в 

соответствии с договором аннуитета, заключенным между 

______________ и Страхователем, но не более срока 

достижения работником            пенсионного            возраста,            

установленного законодательством РК о пенсионном обеспечении. 

6.7. Страховая выплата по возмещению вреда, связанного со 

смертью работника при наступлении несчастного случая, а также по 

причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего 

несчастного случая, осуществляется в виде аннуитетных выплат в 

пользу лиц, имеющих согласно законам РК право на возмещение 

вреда, в течение срока, установленного Гражданским кодексом РК в 

соответствии с договором аннуитета, заключенным между 

___________________ и Страхователем. 

6.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных 

повреждением здоровья работника в случае установления ему 

степени утраты          профессиональной          трудоспособности, 

осуществляется Страховщиком на      основании      документов, 

подтверждающих эти расходы, представленных работником либо 

лицом,      понесшим      эти расходы.      При этом      возмещению 

Страховщиком      не      подлежат      расходы,      которые входят в 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в 
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мөлшерлерден (республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы 

жылына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштерде) аспауға тиіс: 

1) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесi 30-дан қоса 

алғанда 59 пайызға дейiн болып белгiленген кезде - 500; 

2) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесi 60-тан қоса 

алғанда 89 пайызға дейiн болып белгiленген кезде - 750; 

3) кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесi 90-нан қоса 

алғанда 100 пайызға дейiн болып белгiленген кезде - 1000. 

Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды 

өтеу жөніндегі сақтандыру төлемдерiн сақтандырушы осы 

шығыстарды шеккен қызметкер не тұлға осы шығыстарды растайтын 

құжаттарды ұсынған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде, осы 

тармақта белгіленген мөлшерлер шегінде жүзеге асырады. 

Денсаулықтың зақымдануынан туындаған қосымша шығыстарды 

өтеу жөніндегі жиынтық сақтандыру төлемдерін сақтандырушы осы 

тармақтың екінші бөлігінде айқындалған мөлшерлер шегінде, 

кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылудың алғаш рет белгіленген 

тиісті дәрежесі бойынша жүзеге асырады. 

6.9. Зардап шеккен қызметкер қайтыс болған немесе оған 

кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесi белгіленген 

жағдайда, сақтандыру төлемiн қолданылуы кезеңінде жазатайым 

оқиға орын алған қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi 

сақтандыру шартын жасасқан сақтандырушы жүзеге асырады. 

Бұл ретте, мыналар: 

жұмыста мертігу салдарынан қызметкер қайтыс болған немесе 

оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген 

кезде - жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға 

күні; 

кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік 

еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде -

кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, 

сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау 

ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күні болып 

табылады. 

6.10. Зардап шеккен қызметкер қайтыс болған жағдайда, оны 

жерлеудi жүзеге асырған тұлғаға сақтандырушы жерлеуге жұмсалған 

шығыстарды бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде өтейдi. 

6.11. Егер осы бапта көзделген сақтандыру төлемiнiң 

(сақтандыру төлемдерiнiң) және (немесе) жерлеуге жұмсалған 

шығыстардың мөлшерi қызметкердi жазатайым оқиғалардан мiндеттi 

сақтандыру      шартында белгiленген      сақтандыру      сомасының 

мөлшерiнен     асып     түскен     жағдайда,     айырма     сақтандырушыға 

сақтанушының есебiнен төленедi. 

6.12. Сақтандыру төлемін және жерлеуге жұмсалған 

шығындарды аударуға байланысты шығыстар Сақтандырушының 

есебінен тек ҚР шегінде ғана жасалады. 

 
 
 

7-Бап. Қызметкердi еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесiн 

анықтауға куәландырудың тәртібі 

7.1. Қызметкердiң (қызметкерлердiң) еңбекке қабiлеттiлiгiнен 1 

(бір) күннен артық айрылуына әкеп соқтыратын әрбір жазатайым 

оқиға     медициналық     қорытындыға     сәйкес,     ҚР     заңнамасында 

белгiленген тәртiпте жазатайым оқиға туралы актiмен ресiмделедi. 

7.2. Қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесiн 

анықтаудың куәландыруын уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесi 

сақтанушының, сақтандырушының не қызметкердiң өтiнiшi 

бойынша немесе сот шешiмi бойынша ҚР заңнамасына сәйкес 

жүргiзедi.     Денсаулық     сақтау     ұйымының     қорытындысы     және 

жазатайым оқиға туралы акт куәландырудың негiздемесi болып 

табылады. 

7.3. Қызметкердi     жазатайым     оқиға     немесе     кәсiптiк     ауру 

салдарынан еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн айқындауға 

куәландыру, сондай-ақ қосымша көмек пен күтiм түрлерiне 

мұқтаждықты айқындау ҚР мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы 

заңнамасына сәйкес медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу 

арқылы жүзеге асырылады. 

7.4. Кәсiптiк аурулар тiзбесiн денсаулық сақтау саласындағы 

уәкiлеттi орган бекiтедi. 
 

8-бап. Сақтандыру оқиғасы басталғанын және шығындар 

мөлшерін куәландыратын құжаттар тізілімі 

8.1. Сақтандырушыға     сақтандыру     төлемі     туралы     талапты 

сақтанушы немесе пайда алушы болып табылатын өзге тұлға пайда 

соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. 

Совокупный размер страховых выплат по возмещению 

дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, не 

может превышать следующие размеры (в месячных расчетных 

показателях, установленных на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете): 

1) при установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 30 до 59 процентов включительно - 500; 

2) при установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 60 до 89 процентов включительно - 750; 

3) при установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 90 до 100 процентов включительно – 1 000. 

Страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, 

вызванных повреждением здоровья, осуществляются Страховщиком 

в пределах размеров, установленных настоящим пунктом, в течение 

семи рабочих дней с момента представления работником либо 

лицом, понесшим эти расходы, документов, подтверждающих эти 

расходы. 

Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных 

расходов, вызванных повреждением здоровья, осуществляются 

Страховщиком     по     соответствующей     первично     установленной 

степени утраты профессиональной трудоспособности в пределах 

размеров, определенных частью второй настоящего пункта. 

6.9. В случае смерти или установления пострадавшему работнику 

степени утраты профессиональной трудоспособности страховая 

выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор 

обязательного страхования работника от несчастных случаев, в 

период действия которого произошел несчастный случай. 

При этом датой несчастного случая является: 

при     смерти     или     установлении     работнику     степени     утраты 

профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья 

– дата несчастного случая, указанная в акте о несчастном случае; 

при установлении работнику степени утраты профессиональной 

трудоспособности     в     результате     выявления     профессионального 

заболевания – дата заключения организации здравоохранения, 

осуществляющей оказание специализированной медицинской, 

экспертной помощи в области профессиональной патологии. 

6.10.     В случае смерти пострадавшего работника лицу, 

осуществившему его погребение, Страховщиком возмещаются 

расходы на погребение в размере ста месячных расчётных 

показателей. 

6.11.     В случае если размер страховой выплаты (страховых 

выплат)     и     (или)     расходов     на     погребение,     предусмотренных 

настоящей статьёй, превышает размер страховой суммы, 

установленной     Договором     страхования,     разница     уплачивается 

Страховщику за счёт Страхователя. 

6.12.     Расходы, связанные с переводом страховой выплаты и 

расходов на погребение, производятся за счёт Страховщика только в 

пределах РК. 

Статья 7. Порядок освидетельствования работника на 

определение степени утраты трудоспособности 

7.1. Каждый     несчастный     случай,     вызвавший     у     работника 

(работников) утрату трудоспособности более 1 (одного) дня, в 

соответствии с медицинским заключением оформляется актом о 

несчастном случае в порядке, установленном законодательством РК. 

7.2. Освидетельствование работника на определение степени 

утраты трудоспособности производится территориальным 

подразделением уполномоченного органа по обращению 

Страхователя, Страховщика либо работника или по решению суда в 

соответствии      с      законодательством      РК.      Основанием для 

освидетельствования являются         заключение         организации 

здравоохранения и акт о несчастном случае. 

7.3. Освидетельствование работника на определение степени 

утраты трудоспособности в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в 

дополнительных видах помощи и ухода осуществляются путем 

проведения     медико-социальной     экспертизы     в     соответствии     с 

законодательством РК о социальной защите инвалидов. 

7.4. Перечень     профессиональных     заболеваний     утверждается 

уполномоченным органом в области здравоохранения. 
 

Статья 8. Перечень документов, подтверждающих наступление 

страхового случая и размер убытков 

8.1. Требование о страховой выплате к Страховщику 

предъявляется Страхователем или иным лицом, являющимся 
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алушының тұрғылықты жерін, байланыс телефондарын, банктік 

деректемелерін (қажет болғанда), сақтандыру төлемін жүзеге 

асыруға қажетті құжаттарды қоса тіркей отырып, жазбаша нысанда 

қояды. 

8.2. Сақтандыру төлемі туралы өтінішке мынадай құжаттар қоса 

тiркеледi: 

8.2.1.Кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен айрылу дәрежесін 

белгілеген жағдайда: 

1) сақтандыру шартының көшірмесі; 

2) жазатайым оқиға туралы акт; 

3) зардап шеккен қызметкердiң жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшiрмесi; 

4) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң еңбекке 

қабiлеттiлiктен      айрылуды      белгiлеу      туралы анықтамасының 

көшiрмесi; 

5) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң қосымша көмек 

пен күтiм түрлерiне мұқтаждық туралы анықтамасының көшiрмесi; 

6) емделуге кеткен нақты шығыстарды растайтын құжаттар 

(шот-фактура, кассалық чек және басқалар); 

7) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң еңбекке 

қабiлеттiлiгінен айырылу жағдайына тағайындалған әлеуметтік 

төлем     мөлшері     не     оны     тағайындаудан     бас     тарту     туралы 

анықтамасының көшiрмесi; 

8) кәсіптік патология саласында мамандандырылған 

медициналық және сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын 

денсаулық сақтау ұйымы берген кәсiптiк аурудың бар-жоғын 

растайтын құжаттың көшiрмесi; 

9) жұмыс беруші куәландырған, жәбірленуші қызметкер жұмыс 

істеген, бірақ он екі айдан аспайтын кезеңдегі жалақысының 

мөлшерін растайтын құжаттың көшірмесі. 

8.2.2.Қызметкер қайтыс болған жағдайда: 

1) сақтандыру шартының көшірмесі; 

2) жазатайым оқиға туралы акт; 

3) қызметкердің қайтыс болғаны туралы куәліктің нотариаттық 

куәландырылған көшірмесі; 

4) қызметкер қайтыс болған жағдайда пайда алушының зиянды 

өтетуге құқығын растайтын құжаттың нотариаттық куәландырылған 

көшірмесі; 

5) Пайда алушының жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшiрмесi; 

6) жұмыс беруші куәландырған, қайтыс болған қызметкер 

жұмыс істеген, бірақ он екі айдан аспайтын кезеңдегі жалақысының 

мөлшерін растайтын құжаттың көшірмесі; 

7) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды 

болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын, олар 

болған жағдайда, растайтын құжаттар. 

Сақтандырушының соңғы сұрауына жауап беру күні 

Сақтанушының соңғы құжатты тапсырған күні болып табылады, 

шарт бойынша сақтандыру төлемін жасау туралы шешім қабылдау 

үшін сондай жауап жеткілікті болған жағдайда. 

8.3. Құжаттарды қабылдаған сақтандырушы өтініш беруші 

тапсырған құжаттардың толық тiзбесiн және олар қабылданған күндi 

көрсете отырып, екі данада анықтама жасайды. 

Анықтаманың бір данасы өтініш берушіге беріледі, өтініш 

берушінің     оны     алғаны     туралы     белгісі     бар     екінші     данасы 

сақтандырушыда қалады. 

Сақтанушы немесе пайда алушы болып табылатын өзге тұлға 

осы баптың 8.2-тармағында көзделген барлық құжаттарды табыс 

етпеген жағдайда, сақтандырушы оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде 

жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. 

8.4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн жүзеге асыру кезiнде 

пайда алушыдан оның сақтандырушыға талап қою құқығын 

шектейтiн шарттарды қабылдауын талап етуге құқылы емес. 

 
 
9-Бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемін жасаудан босату 

негіздемелері. Сақтандыру жағдайларының ерекшеліктері және 

сақтандырудың шектелуі 

9.1. Сақтандыру оқиғасы: 

1) сақтанушының, сақтандырылған адамның және (немесе) 

пайда алушының, қажетті қорғану және аса қажетті жағдайда 

жасалған іс-әрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағдайын тудыруға 

бағытталған не оның басталуына ықпал ететін қасақана жасалған іс-

әрекетінің; 

2) сақтанушының, сақтандырылған адамның және (немесе) 

Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием 

местожительства,     контактных     телефонов     Выгодоприобретателя, 

банковских     реквизитов     (при     необходимости)     с     приложением 

документов, необходимых для осуществления страховой выплаты. 

8.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие 

документы: 

8.2.1.В случае установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности: 

1) копия Договора страхования; 

2) акт о несчастном случае; 

3) копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего 

работника; 

4) копия справки территориального подразделения 

уполномоченного органа об установлении утраты профессиональной 

трудоспособности; 

5) копия справки территориального подразделения 

уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных видах 

помощи и ухода; 

6) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы 

на лечение (счет-фактура, кассовый чек и другие); 

7) копия справки территориального подразделения 

уполномоченного     органа     о     размере     назначенной     социальной 

выплаты на случай утраты общей трудоспособности либо об отказе в 

ее назначении; 

8) копия документа, подтверждающего наличие 

профессионального         заболевания, выданная         организацией 

здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной 

медицинской и экспертной помощи в области профессиональной 

патологии; 

9) копия документа, подтверждающего размер заработной 

платы пострадавшего работника за проработанный им период, но не 

более чем за двенадцать месяцев, заверенная работодателем. 

8.2.2.В случае смерти работника: 

1) копия Договора страхования; 

2) акт о несчастном случае; 

3) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о 

смерти работника; 

4) нотариально засвидетельствованная копия документа, 

подтверждающего право Выгодоприобретателя на возмещение вреда 

в случае смерти работника; 

5) копия документа, удостоверяющего личность 

Выгодоприобретателя; 

6) копия документа, подтверждающего размер заработной 

платы за проработанный погибшим работником период, но не более 

чем за двенадцать месяцев, заверенная работодателем; 

7) документы, подтверждающие расходы, понесённые 

Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков 

при наступлении страхового случая, при их наличии. 

При     этом     датой     представления     Страхователем     последнего 

документа является дата ответа на последний запрос Страховщика, 

при условии, что такого ответа достаточно для принятия решения об 

осуществлении страховой выплаты по Договору. 

8.3. Страховщик, принявший документы, составляет в двух 

экземплярах справку с указанием полного перечня представленных 

заявителем документов и даты их принятия. 

Один экземпляр справки выдаётся заявителю, второй экземпляр с 

отметкой заявителя в её получении остаётся у Страховщика. 

В случае непредставления Страхователем или иным лицом, 

являющимся Выгодоприобретателем, всех документов, 

предусмотренных пунктом 8.2. настоящей статьи, Страховщик 

обязан в течение 3 (три) рабочих дней письменно уведомить их о 

недостающих документах. 

8.4. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не 

вправе требовать от Выгодоприобретателя принятия условий, 

ограничивающих его право требования к Страховщику. 

Статья 9. Основания освобождения Страховщика от 

осуществления страховой выплаты 

Исключения из страховых случаев и ограничение страхования 
9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать 

Страхователю     в     страховой     выплате,     если     страховой     случай 

произошёл вследствие: 

1) умышленных действий Страхователя, Застрахованного и (или) 

Выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового 

случая либо способствующих его наступлению, за исключением 

действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и 
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пайда алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерінде белгіленген тәртіппен сақтандыру жағдайымен себептік 

байланыстағы     қасақана     қылмыстық     немесе     әкімшілік     құқық 

бұзушылықтар деп танылған әрекеттерінің салдарынан болса, 

сақтанушыға сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас 

тартуға құқылы. 

9.2. Сақтандыру оқиғасы: 

1) ядролық жарысы, радиация немесе радиактивті улану; 

2) әскери әрекеттерінің; 

3) азаматтық соғыс, халықтың әртүрлі жаппай тәртіпсіздігі 

немесе ереуілдер салдарынан орын алған жағдайда Сақтандырушы 

сақтандыру төлемін жасаудан босатылады. 

9.3. Келесі     жағдайлар     да     Сақтандырушының     сақтандыру 

төлемін жасаудан бас тартудың негізі болып табылуы мүмкін: 

1) Сақтанушының     Сақтандырушыға     сақтандыру     объектісі, 

сақтандыру тәуекелі, сақтандыру оқиғасы және оның салдары туралы 

біле тұра жалған мәліметтерді беруі; 

2) Сақтанушы сақтандыру оқиғасының шығындарын азайту 

бойынша шараларды әдейі қолданбауы; 

3) шығынның келтіруіне кінәлі тұлға Сақтанушыға зиянды 

тиісті өтеуі; 

4) сақтандыру оқиғасының мән жайын тергеу және келтірілген 

зиян мөлшерін анықтауына Сақтанушының Сақтандырушыға кедергі 

жасауы; 

5) ҚР Азаматтық кодексінің 835-бабында көрсетілген талаптарға 

сәйкес сақтандыру оқиғасы орын алғаны туралы Сақтандырушыны 

хабардар етпеуі; 

6) сақтандыру оқиғасы орын алғаны үшін жауапты тұлғаға талап 

қою құқығынан Сақтанушының бас тартуы, сондай-ақ талап 

құқығын Сақтандырушыға ауысу үшін қажет құжаттарды беруден 

бас     тартуы.     Егер     сақтандыру     өтемақысы     төленіп     қойылса, 

Сақтандырушы оны толығымен немесе жартылай қайтаруын талап 

етуге құқылы; 

7) жұмыскердің функционалдық міндеттеріне кірмейтін және 

жұмыс берушінің мүддесімен байланысты емес жұмыстарды немесе 

өзге де әрекеттерді зардап шеккен адам өз бастамасы бойынша 

орындаған, оның ішінде вахталық әдіспен жұмыс істеу кезінде 

ауысымаралық демалыс, тынығу мен тамақтануға арналған үзіліс 

кезінде орындаған кезде; 

8) зардап шеккен адамның алкогольдік масаң күйде болуы, оның 

уытқұмарлық және есірткі заттарды (оларға ұқсас заттарды) 

пайдалану негізгі себеп болған жағдайда; 

9) өз денсаулығына әдейі (қасақана) зиян келтіру нәтижесінде, 

сондай-ақ зардап шеккен адам қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаған кезде; 

10) медициналық қорытындымен расталған, зардап шеккен 

адам денсаулығының өндірістік факторлардың әсерімен байланысты 

емес кенеттен нашарлауынан болғаны объективті түрде анықталса, 

олар еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар ретінде 

есепке алынуға жатпайды. 

9.4. Сақтанушының осы бапта көзделген заңға қайшы 

әрекеттерінің себебі бойынша Сақтандырушыны Сақтанушының 

алдындағы сақтандыру жауапкершілігінен босатуымен бірге Пайда 

алушыға сақтандыру төлемін жасаудан босатады. 

10-бап. Аннуитет шартын жасасу 

10.1. Заңмен, осы сақтандыру шартының 6-бабында бекітілген 

жағдайларда қызметкердiң кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу 

дәрежесi белгiленген не ұзартылған (қайта куәландырылған) не ол 

қайтыс болған жағдайда, сақтанушы сақтандырушының берген 

формасында сақтандырушы _______________-мен қызметкердiң 

пайдасына не қызметкердiң қайтыс болуына байланысты зиянды 

өтетуге ҚР заңнамалық актiлерiне сәйкес құқығы бар адамның 

пайдасына аннуитет шартын жасасуға мiндеттi. 

10.2. Аннуитет шарты осы шарттың 8.2-тармағында көзделген 

құжаттарды табыс еткен күннен бастап, 5 (бес) жұмыс күнiнен 

кешiктiрiлмей жасалады. 

10.3. Аннуитет шарты зардап шеккен қызметкердiң не 

қызметкердiң қайтыс болуына байланысты зиянды өтетуге құқық 

алған тұлғалардың ҚР Азаматтық кодексiнде белгiлеген мөлшерде 

және мерзiмдерде кiрiс алуын қамтамасыз ететiн шарттармен 

жасалады. 

10.4. Аннуитет шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы пайда 

алушыға төленуге жатпайды. 

10.5. Аннуитет шартына қойылатын талаптар және 

сақтандырушының жасалатын аннуитет шарттары бойынша iстi 

крайней необходимости; 

2) действий Страхователя, Застрахованного и (или) 

Выгодоприобретателя, признанных в           установленном 

законодательными актами порядке умышленными уголовными или 

административными        правонарушениями,        находящимися        в 

причинной связи со страховым случаем. 

9.2. Страховщик освобождается от осуществления страховой 

выплаты, если страховой случай наступил вследствие: 

1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения; 

2) военных действий; 

3) гражданской     войны,     народных     волнений     всякого     рода, 

массовых беспорядков или забастовок. 

9.3. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении 

страховой выплаты может быть также следующее: 

1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных 

сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае 

и его последствиях; 

2) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению 

убытков от страхового случая; 

3) получение     Страхователем     соответствующего     возмещения 

убытка от лица, виновного в причинении убытка; 

4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в 

расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в 

установлении размера причинённого им убытка; 

5) неуведомление Страховщика о наступлении страхового случая, 

на условиях, указанных в статье 835 Гражданского кодекса РК; 

6) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, 

ответственному за наступление страхового случая, а также отказ 

передать Страховщику документы, необходимые для перехода к 

Страховщику права требования. Если страховое возмещение уже 

было выплачено, Страховщик вправе требовать его возврата 

полностью или частично; 

7) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе 

работ или иных действий, не входящих в функциональные 

обязанности работника и не связанных с интересом работодателя, в 

том числе в период междусменного отдыха при работе вахтовым 

методом, перерыва для отдыха и приема пищи; 

8) в случае, когда основной причиной явилось состояние 

алкогольного опьянения, употребления пострадавшим токсических и 

наркотических веществ (их аналогов); 

9) в результате преднамеренного (умышленного) причинения 

вреда своему здоровью, а также при совершении пострадавшим 

уголовного правонарушения; 

10) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не 

связанного с воздействием производственных факторов, 

подтвержденного медицинским заключением. 

9.4. Освобождение Страховщика от страховой ответственности 

перед Страхователем по мотивам его неправомерных действий, 

предусмотренных настоящей статьёй, одновременно освобождает 

Страховщика от осуществления страховой выплаты 

Выгодоприобретателю. 

 
 

Статья 10. Заключение договора аннуитета 

10.1. В случае установления либо продления 

(переосвидетельствования)      степени утраты      профессиональной 

трудоспособности работника в случаях, установленных Законом, 

статьей 6 Договора страхования, либо его смерти Страхователь 

обязан заключить со Страховщиком _______________ договор 

аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего согласно 

законодательным актам РК право на возмещение вреда в связи со 

смертью работника, по форме предоставленной Страховщиком. 

10.2. Договор аннуитета заключается не позднее 5 (пять) рабочих 

дней со дня представления документов, предусмотренных п. 8.2. 

настоящего Договора. 

10.3. Договор аннуитета заключается на условиях, 

обеспечивающих     получение     пострадавшим     работником     либо 

лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со смертью 

работника, дохода в размере и сроки, которые установлены 

Гражданским кодексом РК. 

10.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате 

Выгодоприобретателем. 

10.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень 

расходов Страховщика на ведение дела по заключаемым договорам 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА ТОО «ҚАРАҒАНДЫЖЫЛУСБЫТ»  

жүргiзуге арналған шығыстарының жол берiлетiн деңгейi     ҚР 

Ұлттық Банкінің құқықтық актiсiмен бекітіледі. . 

10.6. Өмiрi мен денсаулығына келтiрген зиян үшiн белгiленген 

тәртiппен жауапты деп танылған заңды тұлға таратылған жағдайда, 

зардап шеккен қызметкермен не қызметкердiң қайтыс болуына 

байланысты зиянды өтетуге ҚР заңнамалық актісіне сәйкес құқығы 

бар адаммен Заңда көзделген тәртiппен аннуитет шарты жасалады. 

10.7. Тараптар аннуитет шартын жасасқан жағдайда, осы шарт 

пен заңда көзделген жағдайларда, сақтандырушы аннуитет шарты 

бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу есебіне осы сақтандыру 

шарты бойынша сақтандыру сомасынан аннуитет шарты бойынша 

сақтандыру сыйлықақысы сомасын шегереді. Осы сақтандыру шарты 

бойынша сақтандыру сомасы аннуитет шартын жасасу және сол 

бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу үшін жеткілікті болса, 

онда сақтанушы аннуитет шарты бойынша сақтандыру 

сыйлықақысын төлемейді. Осы шарт пен заңға сәйкес тараптармен 

жасалған аннуитет шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының 

мөлшері осы шартта бекітілген сақтандыру сомасының мөлшерінен 

артық болса, онда айырмашылығы сақтандырушыға сақтанушының 

есебінен төленеді. 

 
11- Бап. Сақтандыру Шартының қолданылу мерзімі 

11.1. Сақтандыру шарты осы шарт жасалған күннен бастап, ал 

шартты қолдану және сақтандыру қорғауын қолдану мерзіміне 

қатысты осы шарттың 1 бөлімі - «Сақтандыру шартының, 

сақтандыру     қорғауының     қолданылу     мерзімі»     деген     жолында 

белгіленген күннен бастап, егер сақтандыру сыйлықақысы 

(сақтандыру жарнасы – сақтандыру сыйлықақысын бөліп төлегенде) 

осы шартта бекітілген мерзімде төленген болса, күшіне енеді және 

тараптар үшін міндетті болады. 

Егер сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын /сақтандыру 

жарнасын     шарттың     1     бөлімі     «Сақтандыру     сыйлықақысын     / 

сақтандыру жарналарын төлеу тәртібі мен мерзімдері» деген 

жолында көрсетілген күннен кейін төлеген болса, сақтандыру шарты 

сақтандыру сыйлықақысы /алғашқы сақтандыру жарнасы төленген 

күннен кейінгі күні күшіне енеді және күшіне енген күннен бастап 

күнтізбелік 12 ай бойы қолданылатын болады. 

11.2. Сақтандыру шарты сақтандырудың бүкiл мерзiмi бойы 

қолданылады және алғашқы сақтандыру жағдайы басталғанда 

қолданылуын тоқтатпайды. 

12-Бап. Сақтандыру Шартына өзгерістер мен толықтыруларды 

енгізу. 

Сақтандыру Шартының қолдануын тоқтату жағдайлары 
12.1. Тараптардың     келісімі     бойынша сақтандыру Шартына 

өзгертулер мен толықтырулар, егер олар осы Шартқа және ҚР 

заңнамасына қайшы келмесе, енгізілуі мүмкін. 

12.2. Шарттың 12.6.-тармағын қоспағанда, сақтандыру Шартына 

енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар жазбаша ресімделіп, екі 

Тараптың уәкілетті өкілдері қолдарын қойған жағдайда заңды күшіне 

ие болады. 

12.3. Сақтандыру Шарты: 

1) шарттың қолданылу мерзiмi аяқталған; 

2) шарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылған; 

3) Сақтандырушы сақтандыру шартында белгіленген жалпы 

сақтандыру сомасы мөлшеріндегі сақтандыру төлемін (сақтандыру 

төлемдерін) жүзеге асырған жағдайларда өз қолданылуын тоқтатады. 

12.4. Сақтандыру шарты ҚР Азаматтық кодексінде көзделген 

жалпы негіздерден басқа, өз қолданысын мерзімінен бұрын келесі 

жағдайларда тоқтатады: 

1) сақтандыру объектісі жойылған жағдайда; 

2) Сақтанушының     кәсіпкерлік     қызметі     бекітілген     тәртіпте 

тоқталғанда; 

3) сақтандыру оқиғасының басталуы мүмкін болмай, 

сақтандыру тәуекелінің туындауы сақтандыру       оқиғасына 

байланысты болмаса; 

4) сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі 

заңды күшіне енгенде. 

Шартты тоқтатуға негіз ретінде көзделген жағдайлар орын алған 

сәттен бастап сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылды деп 

есептеледі, мүдделі тарап екінші тарапты бұл туралы дереу хабардар 

етуге міндетті. 

12.5. Сақтанушы сақтандыру шартынан кез-келген уақытта бас 

тартуға құқылы. 

12.6. Осы шарт осы баптың 12.4.-тармағында көрсетілген 

аннуитета устанавливаются нормативным правовым актом 

Национального Банка РК. 

10.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в 

установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни 

и здоровью, договор аннуитета заключается с пострадавшим 

работником либо лицом, имеющим согласно законодательным актам 

РК право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в 

порядке, предусмотренном Законом. 

10.7. В случае заключения Сторонами договора аннуитета, в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором и Законом, в счет 

оплаты страховой премии по договору аннуитета Страховщик 

осуществляет вычет суммы в размере страховой премии по договору 

аннуитета из страховой суммы по настоящему Договору. Так, при 

достаточности страховой суммы по настоящему Договору для 

заключения договора аннуитета и оплаты страховой премии по нему, 

страховая премия по договору аннуитета оплате Страхователем не 

подлежит. В случае, если размер страховой премии по договору 

аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с настоящим 

Договором и Законом превышает размер страховой суммы, 

установленной настоящим Договором, разница уплачивается 

Страховщику за счет Страхователя. 

Статья 11. Срок действия Договора страхования 

11.1.     Договор страхования вступает в силу и становится 

обязательным для Сторон с даты заключения настоящего Договора, а 

в части срока действия Договора и срока действия страховой защиты 

- в срок, установленный строкой «Срок действия Договора 

страхования, страховой защиты» раздела 1 настоящего Договора, при 

условии осуществления оплаты страховой премии (страхового 

взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) в срок, 

установленный настоящим Договором. 

В случае если Страхователем оплата страховой премии/первого 

страхового взноса будет осуществлена позднее даты, установленной 

в строке «Порядок и сроки оплаты страховой премии/страховых 

взносов» раздела 1 Договора, действие Договора страхования и 

страховой защиты начинается в день, следующий за днем 

поступления страховой премии/первого страхового взноса в полном 

объеме, и действует в течение 12 календарных месяцев. 

11.2.     Договор страхования действует в течение всего срока 

страхования и не прекращает своего действия по первому 

наступившему страховому случаю. 

Статья 12. Внесение изменений и дополнений в Договор 

страхования. 

Условия прекращения действия Договора страхования 

12.1. По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть 

внесены изменения и дополнения, если они не противоречат 

настоящему Договору страхования и законодательству РК. 

12.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования имеют 

юридическую силу при условии их письменного оформления и 

подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, за 

исключением пункта 12.6. Договора. 

12.3. Договор страхования прекращает своё действие в случаях: 

1) истечение срока действия Договора страхования; 

2) досрочного прекращения Договора страхования; 

3) осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых 

выплат)     в     размере     общей     страховой     суммы,     установленной 

Договором страхования. 

12.4. Договор страхования, помимо общих оснований, 

предусмотренных Гражданским кодексом РК, досрочно прекращает 

свое действие в следующих случаях: 

1) когда перестал существовать объект страхования; 

2) прекращения в установленном порядке предпринимательской 

деятельности Страхователем; 

3) когда возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай; 

4) вступления в законную силу решения суда о принудительной 

ликвидации Страховщика. 

В указанных случаях Договор страхования считается 

прекращенным       с       момента       возникновения обстоятельства, 

предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, 

о чем заинтересованная Сторона должна незамедлительно уведомить 

другую Сторону. 

12.5. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора 

страхования в любое время. 
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негіздерде мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, сақтандырушы 

төленген сақтандыру сыйлықақысын сақтандыру шарты мерзімінің 

аяқталмаған кезені бойынша қайтарады. Бұл ретте, егер сақтанушы 

сақтандырушыны сақтандыру Шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға 

негіз болған жағдайдың басталуы туралы дереу, бірақ жағдай 

туындаған күннен кемінде күнтізбелік 30(отыз) күннен кешіктірмей 

хабардар етсе, сақтандыру Шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған 

күні шартты тоқтатуға негіз болған жағдай туындаған күні болып 

саналады,     Сақтанушы     сақтандырушыны     осы     баптың     12.4.-т. 

көрсетілген жағдайлардың туындауы туралы олар туындаған күнінен 

кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өтіп кеткенде хабардар еткен болса, 

онда сақтандыру Шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған күні деп 

сақтанушының шартты мерзімінен бурын тоқтату туралы жазбаша 

хабарлаған күні болып табылады. 

12.7. Осы сақтандыру Шартының 11.5.-тармағында көзделген 

жағдайдан басқа жағдайлар бойынша Сақтанушы сақтандыру 

Шартынан     бас     тартқан     жағдайда,     Сақтандырушыға     төленген 

сақтандыру сыйақысы (сақтандыру жарналары) қайтарылуға 

жатпайды. 

12.8. Сақтандыру     Шартының     тоқтатылуы     Сақтандырушыны 

сақтандыру шартының қолданылу кезеңiнде болған, кейiн 

сақтандыру жағдайлары деп танылған жазатайым оқиғалар бойынша 

Пайда алушыға сақтандыру төлемiн жүзеге асыру жөніндегі 

мiндеттерден босатпайды. 

12.9. Зардап шегушi қызметкердің кәсiптiк ауруы анықталуы 

салдарынан кәсiптiк еңбекке қабiлеттiлiгiнен айрылу дәрежесiн 

белгiленген жағдайда, сақтандыру төлемiн кәсiптiк ауру белгiлi 

болған сақтандыру шартының қолданылу кезеңiнде сақтандыру 

шартын жасасқан Сақтандырушы жүзеге асырады. 

12.10. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың негiздерi 

және салдарлары ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес айқындалады. 

 
 
 

13-Бап. Тараптардың жауапкершілігі. Форс-мажор 

13.1. Тараптар     осы     Шарттың     ережелерін     осы     сақтандыру 

Шартына және Қазақстан Р заңнамасына сәйкес орындамаған немесе 

тиісті орындамаған үшін жауаптылықта болады. 

13.2. Сақтандыру сыйақысы (сақтандыру жарналары) уақтылы 

төленбеген жағдайда Сақтандырушы төлем мерзімін ұзартып алған 

әрбір күнтізбелік күн үшін уақытында төленбеген сомасының 0,1 % ( 

нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерде тұрақсыздық айып төлеуін 

Сақтанушыдан талап етуге құқылы. Сақтандыру төлемін уақтылы 

төлемеген үшін Сақтандырушы осы Шарттың -бабының 5.4-тармағы 

6)-тармақшасында көрсетілген тәртіп пен мөлшерде Пайда алушыға 

тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті. 

13.3. Егер Тараптар осы сақтандыру Шартының талаптарын 

толығымен немесе жартылай орындауға келесі, бірақ онымен 

шектелмейтін жайттар: өрт, азаматтық соғыс, мобилизациялау, 

жаппай әскерге шақыру, көтеріліс, төңкеріс немесе революция, 

саботаж, электр қуатының іркілісі, реквизиция, конфискелеу, 

мемлекеттендіру, эмбарго және экспроприация, мемлекеттік 

органдарының актілері немесе өкіметтің өзге де әрекеттері, 

ереуілдер, локауттар, табиғи катаклизмдері, мысалы, теңіз дауылы, 

жер сілкінісі, найзағай, жанартаудың атылуы, тау көшкінінің немесе 

тасқынның жүруі - тежеусіз күш жағдайларына (форс-мажор) 

байланысты болса, мұның барлығы міндеттемелердің орындауын 

тоқтатады және тұрақсыздық айыбын және шығындарды өтеу 

бойынша     қандай     болсын     міндеттемелердің     жүктелуіне     әкеп 

соқпайды. 

13.4. Тежеусіз күш жағдайлары осы сақтандыру Шарты бойынша 

міндеттемелерді бекітілген мерзімде орындауға тікелей кедергі 

болып тұрған жағдайда ғана сол жағдайлардың орын алу мерзіміне 

тең мерзімге міндеттемелердің орындалуын тоқтатады. 

13.5. Осы сақтандыру Шарты бойынша міндеттемелерді 

орындауға мүмкіндігі болмаған     Тарап жоғары көрсетілген 

жағдайлардың      басталғаны      туралы      дереу,      бірақ      олардың 

басталғанынан кейінгі 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей, екінші 

Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Тежеусіз күш 

жағдайлары туралы уақтылы хабарламауы тиісті Тарапты келешекте 

сол жағдайларға сілтеу мүмкіндігінен айырады. 

13.6. Форс-мажор тоқтағаннан кейін сол жағдайларға кез болған 

Тарап форс-мажордың аяқталғаны жөнінде 5 (бес) жұмыс күн ішінде 

екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге және өз міндеттерін 

орындауын бастауға міндетті. 

12.6. При досрочном прекращении действия настоящего Договора 

страхования по основаниям, указанным в пункте 12.4. настоящей 

статьи, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную 

Страхователем страховую премию      за неистекший период 

страхования. При этом датой досрочного прекращения Договора 

страхования      является      дата возникновения обстоятельства, 

предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, 

в том случае, если Страхователь уведомил Страховщика о 

наступлении такого обстоятельства немедленно, но в любом случае 

не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты возникновения 

обстоятельства. В случае уведомления Страхователем Страховщика 

об обстоятельствах, указанных в п. 12.4. настоящей статьи, по 

истечении 30 (тридцать) календарных дней со дня их возникновения, 

датой досрочного прекращения Договора страхования будет являться 

дата     письменного     уведомления     Страхователя     о     досрочном 

прекращении Договора. 

12.7. При отказе Страхователя от настоящего Договора 

страхования, если это не связано с обстоятельствами, указанными в 

пункте 12.4. настоящей статьи, уплаченная Страховщику страховая 

премия либо страховые взносы не подлежат возврату. 

12.8. Прекращение Договора страхования не освобождает 

Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты 

Выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в 

последующем страховыми случаями, которые произошли в период 

действия Договора страхования. 

12.9. В случае установления пострадавшему работнику степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате 

обнаружения профессионального заболевания страховая выплата 

осуществляется Страховщиком, заключившим Договор страхования, 

в период действия которого было установлено профессиональное 

заболевание. 

12.10. Основания и последствия признания Договора страхования 

недействительным определяются в соответствии с Гражданским 

кодексом РК. 

Статья 13. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

13.1. Стороны несут ответственность     за неисполнение     или 

ненадлежащее     исполнение     условий     настоящего     Договора     в 

соответствии с настоящим Договором страхования и 

законодательством РК. 

13.2. При несвоевременной уплате страховой премии (страховых 

взносов) Страховщик имеет право потребовать от Страхователя 

уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный 

день просрочки платежа. За несвоевременное осуществление 

страховой выплаты Страховщик обязан уплатить 

Выгодоприобретателю       неустойку в       порядке       и       размере, 

установленном подпунктом 6) пункта 5.4. статьи 5 настоящего 

Договора страхования. 

13.3. Если какой-либо Стороне не удаётся полностью или 

частично действовать в соответствии с настоящим Договором 

страхования по причине того, что ей препятствуют в этом какие-либо 

обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не 

ограничиваясь этим: пожар, гражданская война, мобилизация, 

всеобщий воинский призыв, мятеж, переворот или революция, 

саботаж, перебои с энергией, реквизиция, конфискация, 

национализация, эмбарго и экспроприация, акты государственных 

органов     или     другие     действия     властей,     забастовки,     локауты, 

естественные катаклизмы, такие как, например, штормы, 

землетрясения, грозы, извержения вулканов, сходы снежных лавин 

или селевых потоков, все это откладывает выполнение обязательств 

и не влечёт за собой никаких обязательств по уплате неустойки и 

компенсации убытков. 

13.4. Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием 

для задержки исполнения обязательств на период времени, равный 

периоду действия этих обстоятельств, но только в случае если эти 

обстоятельства непосредственно препятствуют исполнению 

обязательств по Договору страхования в установленный сроки. 

13.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательства по настоящему Договору страхования, обязана о 

наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не 

позднее 5 (пять) рабочих дней с момента их наступления в 

письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное 

извещение     об     обстоятельствах     непреодолимой     силы     лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

13.6. В течение 5 (пять) рабочих дней после прекращения форс- 
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13.7. Егер форс-мажор 6 (алты) айдан асатын болса, осы Шарт 

Тараптардың әрбіреуімен бір жақты тоқтатылуы мүмкін. 

Сақтандырушы       алған       сақтандыру сыйақысы (сақтандыру 

жарналары), жасалған сақтандыру төлемдері сомасы (олар болған 

жағдайда) шегеріліп, Сақтанушыға толық көлемде қайтарылады. 

13.8. Форс-мажордың болуы тиісті құзыретті органдарының 

құжаттарымен расталу керек. 

 
 
 
 

14-Бап. Дауларды шешу тәртібі 

14.1. Сақтандыру Шартын жасасқан Тараптардың арасындағы 

даулар келіссөз арқылы шешіледі. Егер мұндай даулар келіссөз 

арқылы шешілмесе, онда олар ҚР заңнамасына сәйкес, 

талапкердың орналасу мекен-жайы бойынша сот арқылы шешілу 

керек. 

15-бап. Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті 

сақтандыру бойынша дауларды реттеу ерекшеліктері 

15.1. Шарт бойынша дау туындайтын болса, Сақтанушы (Пайда 

алушы): 

талаптарын көрсетіп және сол талаптарды куәландыратын 

құжаттарды жазбаша түріндегі өтінішіне қоса тіркеп, сақтандыру 

омбудсманына (соның ішінде сақтандырушының филиалы, өкілдігі, 

интернет-ресурсы арқылы) жіберуге, немесе 

шарт бойынша туындаған дауларды реттеу үшін сақтандыру 

омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде 

оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде 

оның филиалы, өкілдігі арқылы) немесе сотқа өтінішті жіберуге 

құқығы бар. 

15.2. Сақтандырушы сақтанушыдан (пайда алушыдан) өтінішті 

алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде оны қарап, дауды әрі қарай 

шешу тәртібін көрсете отырып, жазбаша түрінде жауап береді. 

15.3. Сақтанушы (Пайда алушы) сақтандыру омбудсманына 

жүгінген жағдайда сақтандырушы дауды қарап реттеуге қатысты 

құжаттарды сақтанушының (Пайда алушы), сақтандыру 

омбудсманының сұрау салу хатын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күн ішінде тапсыруға міндетті. 

15.4. Сақтандыру омбудсманы сақтанушылар (сақтандырылған 

адамдар, пайда алушылар) ретінде есептелетін жеке тұлғалардың 

және (немесе) шағын кәсіпкерлік субъектілерінің келіспеушіліктерін 

реттейді. 

Жоғарыда аталған адамдардың келіспеушіліктері бойынша талап 

етілетін сома он мың еселік айлық есептік көрсеткіштен аспауға тиіс. 

 
 

16-Бап. Өзге жағдайлар 

16.1. Сақтанушы осы сақтандыру шартына қол қою арқылы 

__________өзі таңдағанын және, тиісінше, қызметкерге кәсіптік 

еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі бекітілуіне 

байланысты қызметкердің немесе Заңда қарастырылған жағдайларда, 

қызметкердің қайтыс болуына байланысты зиян өтетуге құқығы бар 

тұлғаның     пайдасына,     осы     сақтандыру     шартында     белгіленген 

сақтандыру сомасының шегінде Шартты (-тарды) жасасуға сөзсіз 

келіскенін растайды. 

16.2. Сақтандыру шартына жасалған кез келген хабарламалар, 

өтініштер, түсіндірмелер олардың жіберілуін дәлелдейтін әдіспен 

жіберілу керек. Сақтанушы Сақтандырушыны сақтандыру 

сыйақысының және сақтандыру төлемінің мөлшеріне әсер етуі 

ықтимал еңбекақы қоры, кәсіптік тәуекел сыныбы және өзге де 

жағдайлардың өзгеруі туралы, сондай жағдайлар туындаған сәттен 

кейін 10 (он) жұмыс күн ішінде хабардар етуге міндетті. 

16.3. Сақтандыру Шартында реттелмеген Тараптардың 

арасындағы қатынастар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

реттеледі. 

16.4. Тараптардың қолдары қойылған осы Шарттың 

қосымшалары осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. 

16.5. Сақтанушы қол қойған сақтандыру туралы өтініш Шарттың 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

16.6. Сақтандыру     мәселелері     бойынша     Тараптардың     өзара 

қатынастарының құпиялылығына Сақтандырушы мен Сақтанушы 

кепіл береді. 

16.7. Берілген өкілдіктеріне сәйкес Сақтандырушының атынан 

мажора, вовлечённая в него Сторона должна письменно уведомить 

другую Сторону о прекращении форс-мажора и возобновить 

исполнение своих обязательств. 

13.7. Если форс-мажор длится более 6 (шесть) месяцев, то 

настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке любой из Сторон. Полученная Страховщиком страховая 

премия (страховые взносы) возвращаются Страхователю в полном 

объёме, за вычетом суммы осуществленных страховых выплат, если 

они имели место. 

13.8. Действие форс-мажора должно подтверждаться документами 

соответствующих компетентных органов. 
 

Статья 14. Порядок разрешения споров 

14.1. Все споры между Сторонами, заключившими Договор 

страхования, будут разрешаться путём переговоров. Если такие 

споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством 

РК, по местонахождению истца. 

Статья 15. Особенности урегулирования споров по 

обязательному страхованию работника от несчастных случаев 

15.1.     При наличии спора, возникающего из Договора, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе: 

направить Страховщику (в том числе через филиал, 

представительство,     интернет-ресурс     Страховщика)     письменное 

заявление с указанием требований и приложением документов, 

подтверждающих его требования, либо 

направить заявление страховому омбудсману (напрямую 

страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо 

через Страховщика, в том числе филиал и представительство 

Страховщика) или в суд для урегулирования споров, возникающих 

из Договора. 

15.2.     Страховщик при получении от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) заявления в течение 5 (пять) рабочих дней 

рассматривает и предоставляет письменный ответ с указанием 

дальнейшего порядка урегулирования спора. 

15.3.     В случае обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) 

к     страховому     омбудсману     Страховщик     обязан     по     запросу 

Страхователя (Выгодоприобретателя), страхового омбудсмана 

представить документы, относящиеся к рассмотрению и разрешению 

спора, в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения запроса. 

15.4.     Страховой омбудсман осуществляет урегулирование 

разногласий, в которых в качестве Страхователей (Застрахованных, 

Выгодоприобретателей)     выступают     физические     лица     и     (или) 

субъекты малого предпринимательства. 

Сумма требований по разногласиям вышеуказанных лиц, не 

должна     превышать     десятитысячекратного     размера     месячного 

расчетного показателя. 

Статья 16. Прочие условия 

16.1.     Подписанием настоящего Договора Страхователь 

безоговорочно подтверждает свой выбор в пользу _____________ и, 

соответственно, согласие заключать с ним договор(-ы) аннуитета в 

пользу работника в связи с установлением работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в связи со смертью работника, в случаях, 

предусмотренных Законом, в пределах страховой суммы, 

установленной настоящим Договором страхования. 

16.2.     Любые извещения, заявления, уведомления, объяснения к 

Договору страхования должны направляться способом, 

позволяющим подтвердить его отправку. Страхователь обязан 

уведомить Страховщика об изменении фонда оплаты труда, 

изменении класса профессионального риска и других обстоятельств, 

которые могут повлиять на изменение размера страховой премии и 

размера страховой выплаты в течение 10 (десять) рабочих дней с 

момента наступления таких обстоятельств. 

16.3.     Отношения     между     Сторонами,     не     урегулированные 

Договором     страхования,     регламентируются     в     соответствии     с 

действующим законодательством РК. 

16.4.     Приложения к настоящему Договору (при наличии), 

подписанные обеими Сторонами, являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

16.5.     Заявление на страхование, подписанное Страхователем, 

является неотъемлемой частью Договора. 

16.6.     Конфиденциальность взаимоотношений между Сторонами 

по вопросам страхования гарантируются Страховщиком и 
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Шарт жасайтын тұлғаның Шартта, оның қосымша келісімдерінде, 

сондай-ақ сақтандыру жөніндегі өтініште өз қолымен қол қою 

факсимиле (клишенің қолдануымен механикалық әдіспен жасалған) 

заңды күшін Тараптар мойындайды. 

16.8. Тараптар осы шарт жасасу арқылы ҚР «Дербес деректер 

және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес барлық дербес 

деректерді және олардың осы шарт жасасу кезінде бір-біріне берген 

өзге де ақпаратты жинап, өндеуге және қолдануға өз келісімін 

білдіреді. 

16.9. Осы Шарт заңды күші бірдей орыс тілі және қазақ 

тілдерінде екі данада, әр тарап үшін бір данадан жасалды. Қазақ және 

орыс тілдеріндегі мәтіндер бір-біріне қайшы келген жағдайда, орыс 

тіліндегі мәтіннің күші басым болады. 

 
 
 
 

17-Бап. Тараптардың орналасқан жерлері, банктік деректемелері 
және қолдары / 17. Места нахождения, банковские реквизиты и 

подписи Сторон 

САҚТАНДЫРУШЫ / СТРАХОВЩИК: 

 

___________________________________ 
қолы /подпись м.о./м.п.  

Страхователем. 

16.7.     Стороны признают юридическую силу факсимиле 

собственноручной подписи      (воспроизведенное механическим 

способом с использованием клише) лица, заключающего Договор от 

имени Страховщика в соответствии с      предоставленными 

полномочиями, на Договоре, дополнительных соглашениях к нему, а 

также заявлении на страхование. 

16.8.     Настоящим Стороны, в соответствии с Законом РРК «О 

персональных данных и их защите» выражают свое согласие на сбор, 

обработку и использование всех (любых) персональных данных и 

иной информации, предоставленной друг другу в период действия 

настоящего Договора. 

16.9.     Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 

казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае 

противоречия текста на русском и казахском языках предпочтение 

отдается тексту на русском языке. 

17-Бап. Тараптардың орналасқан жерлері, банктік деректемелері 

және қолдары / 17. Места нахождения, банковские реквизиты и 
подписи Сторон 

САҚТАНУШЫ / СТРАХОВАТЕЛЬ: 

"ҚарағандыЖылуСбыт" ЖШС 

ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" 
 
Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. ЛОБОДЫ, 

СТРОЕНИЕ 35А. - 
Тел.: 8721-298-00-01. 

ЖСК / ИИК KZ89914398411BC04054 АО «Сбербанк» 
БСК / БИК SABRKZKA 
БСН / БИН 061240003113 

БЕК / КБЕ 17 
Резиденттік белгісі / Признак резидентства – резидент 
Экономика секторының коды / Код сектора экономики – 7-

Негосударственные нефинансовые организации 

 
 
___________________________________ 

қолы /подпись м.о./м.п. 

Директор / Директор Байжанов Рустем Сейтбекович 
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