13. Прекращение Договора
13.1. Действие Договора прекращается в случае: 13.1.1. осуществления страховой выплаты по первому
страховому случаю; 13.1.2. прекращения действия полиса ОС ГПО ВТС, указанного в настоящем
Договоре; 13.1.3. по соглашению Сторон. В случае прекращения Договора и заключения нового договора
Страхователь имеет право на возврат части страховой премии за неистекший срок действия Договора, в
противном случае Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за полные месяцы,
оставшиеся до окончания Договора, за вычетом расходов Страховщика на ведение дела в размере 25% от
суммы подлежащей возврату. 13.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан.
14. Исключения из страховых случаев
14.1. Страховым случаем не является и страховая выплата не осуществляется, если ущерб ТС причинен:
14.1.1. вследствие использования ТС в конкурсах, пари и спортивных мероприятиях; 14.1.2. вследствие
действий Страхователя (Застрахованного), признанных в установленном законом порядке умышленными
преступлениями, находящимися в прямой причинной связи со страховым случаем; 14.1.3. вследствие
нарушения Страхователем (Застрахованным) официального предупреждения о запрете на въезд или
стоянку за огороженную и (или) отмеченную специальными знаками (разметкой) территорию
(строительные площадки, селеопасные участки и т.п.); 14.1.4. в случае, когда Страхователь
(Застрахованный) управлял застрахованным ТС в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения любой степени; 14.1.5. в случае, когда Страхователь (Застрахованный)
управлял застрахованным ТС, не имея права на управление ТС и/или соответствующих документов,
подтверждающих право управления и эксплуатации ТС на момент наступления страхового случая; 14.1.6.
в случае эксплуатации Страхователем (Застрахованным) технически неисправного ТС, а также
использования его с нарушением правил его эксплуатации в соответствии с утвержденным
государственным уполномоченным органом перечнем неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация ТС; 14.1.7 в случае самопроизвольного движения ТС без водителя. 14.2.
Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты: 14.2.1. когда Страхователь не
предоставил в установленный Договором срок документы и сведения, необходимые для установления
причин, характера страхового случая и его связи с наступившим результатом (последствиями), размера
причиненного вреда, или предоставил заведомо ложные сведения; 14.2.2. в случае умышленного
непринятия Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 14.2.3. в случае
оставления лицом, управлявшим ТС, места ДТП; 14.2.4. в случае воспрепятствования Страхователем
(Застрахованным) Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая; 14.2.5.
если Страхователь не предъявил Страховщику поврежденное ТС (до его ремонта) или остатки от него,
либо поврежденные части, детали и принадлежности, дополнительное оборудование или остатки от них,
за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены полностью; 14.2.6. в случае отказа
Страхователя (Застрахованного) от своего права требования к лицу, ответственному за наступление
страхового случая, а также отказа передать документы, необходимые для перехода к Страховщику права
требования; 14.2.7. если Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в
причинении ущерба; 14.2.8. в случае если в результате ДТП не причинен вред жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц; 14.2.9. в случае управления ТС лицом, не являющимся Застрахованным (лицом,
допущенным к управлению ТС), за исключением лица, которому Застрахованный передал управление ТС
в своем присутствии; 14.2.10. если ТС используется в целях, не свойственных его техническому
назначению; 14.2.11. если лицо, управлявшее ТС и направленное на освидетельствование для
установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, без уважительных
причин не прошло такое освидетельствование; 14.2.12. в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан. 14.3. Не включаются в сумму страховой выплаты: 14.3.1.
стоимость отличной от заводской окраски ТС, а также наклеек любых видов, элементов аэрографии,
нанесенных на корпус застрахованного ТС; 14.3.2. стоимость дополнительного оборудования и
принадлежностей, установленных на застрахованном ТС и не входящих в его комплектацию,
определенную заводом-изготовителем для данной модели; 14.3.3. моральный вред, упущенная выгода,
штрафы, неустойки, потеря товарного вида, иные обязательства Страхователя по заключенным им
договорам.14.4. Дополнительно к общему разделу исключений в отношении Раздела 2 «Защита от чужой
беспечности» страховая выплата не осуществляется: 14.4.1. в случае, когда виновными в ДТП признаны
обе стороны (обоюдная вина участников ДТП); 14.4.2. в случае повреждения застрахованного ТС другими
участниками дорожного движения за исключением случаев, когда повреждение было нанесено или ТС,
подлежащим государственной регистрации в подразделениях органов внутренних дел, или троллейбусом
или трамваем.
15. Права и обязанности Сторон
15.1. Страхователь вправе: 15.1.1. требовать от Страховщика разъяснения условий страхования; 15.1.2.
получить дубликат Договора в случае его утраты; 15.1.3. назначить любое лицо в качестве получателя
страховой выплаты; 15.1.4. оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее
размера; 15.1.5. в период действия Договора страхования заявить о внесении изменений в Договор с
соответствующим перерасчетом страховой премии; 15.1.6. расторгнуть Договор страхования в случаях и
порядке, предусмотренных настоящим Договором; 15.1.7.ознакомиться с результатами оценки размера
причиненного вреда и размера страховой выплаты; 15.1.8. совершать иные действия, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан. 15.2. Страхователь обязан: 15.2.1. предоставить Страховщику
достоверные сведения, необходимые для внесения в Договор; 15.2.2. уплатить страховую премию в
размере, порядке и сроки, установленные Договором; 15.2.3. сообщить обо всех Договорах страхования,
заключенных с другими Страховщиками в отношении имущества, принимаемого на страхование; 15.2.4.
обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового
случая; 15.2.5. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) суток с момента наступления страхового случая,
письменно уведомить Страховщика о его наступлении; 15.2.6. представлять Страховщику в
установленные настоящим Договором сроки сведения и документы, необходимые для расчета страховой
выплаты; 15.2.7. не признавать свою ответственность, не возмещать частично или полностью ущерб по
предъявляемым ему претензиям, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию таких требований без согласования со Страховщиком; 15.2.8. нести
иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 15.3. Страховщик
вправе: 15.3.1. запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их
компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда; 15.3.2.
отказать в осуществлении страховой выплаты по основаниям, предусмотренным Договором; 15.3.3.
определять размер причиненного вреда и производить оценку ущерба имуществу; 15.3.4. проверять
сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им требований условий настоящего
Договора; 15.3.5. расторгнуть Договор страхования в случаях и порядке, предусмотренных Договором;
15.3.6. участвовать в расследовании страховых случаев. 15.4. Страховщик обязан: 15.4.1. ознакомить
Страхователя с условиями страхования; 15.4.2. при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату в размере, порядке и сроки, установленные Договором; 15.4.3. обеспечить тайну страхования;
15.4.4. в случае утраты Договора по письменному заявлению Страхователя выдать его дубликат; 15.4.5.
в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить его Страхователю
(Застрахованному) в сроки, установленные настоящим Договором; 15.4.6. нести иные обязанности,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
16. Порядок и сроки осуществления страховой выплаты
16.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем (Застрахованным) в
письменной форме с приложением следующих документов (общий перечень), подтверждающих
наступление страхового случая и размер причиненного вреда: 16.1.1. Договор страхования; 16.1.2.
заверенные надлежащим образом копии документов органов дорожной полиции, подтверждающих факт
наступления страхового случая; 16.1.3. постановление (решение, приговор) суда, подтверждающее факт
наступления страхового случая, и определяющее вину ответственного лица; 16.1.4. протокол
медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и
состояния опьянения в случае его прохождения; 16.1.5. копия документа, удостоверяющего личность
Страхователя и лица, управляющего ТС, или свидетельство о регистрации юридического лица; 16.1.6.
копия документа с указанием ИИН/БИН; 16.1.7. копия водительского удостоверения лица, управлявшего
ТС в момент ДТП; 16.1.8. копия документа, подтверждающего право на управление ТС (доверенность,
Договор аренды, путевой лист); 16.1.9. копия свидетельства о регистрации ТС (технический паспорт);
16.1.10. банковские реквизиты получателя страховой выплаты (при необходимости); 16.1.11. оригинал
доверенности, выданной представителю юридического лица; 16.1.12. заявление на организацию оценки
ущерба или документы, подтверждающие размер ущерба; 16.1.13. другие запрашиваемые Страховщиком
документы, относящиеся к страховому случаю. 16.2. Дополнительно к общему перечню в отношении
Раздела 2 «Защита от чужой беспечности» предоставляется: 16.2.1. Справка, выданная Единой
страховой базой данных, подтверждающая отсутствие действующего полиса ОС ГПО ВТС у виновного
лица на момент наступления страхового случая. 16.3. Дополнительно к общему перечню в отношении
Раздела 3 «Страхование водителя и пассажиров от несчастных случаев» предоставляются: 16.3.1.
справка организации здравоохранения о сроке временной нетрудоспособности Застрахованного,
полученной в результате страхового случая; 16.3.2. иные медицинские документы (с указанием диагноза,
длительности лечения, лечебно-диагностических (медицинских) мероприятий); 16.3.3. в случае
получения инвалидности: нотариально заверенная копия справки о степени инвалидности; 16.3.4. в

случае смерти: нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного, выданного
государственными органами записи актов гражданского состояния (органами ЗАГС), и документ,
подтверждающий право на наследство. 16.4. Дополнительно к общему перечню в отношении Раздела 4
«ДС ГПО ВТС» предоставляются: 16.4.1. документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного
имуществу третьих лиц; 16.4.2. копии документов, подтверждающих право собственности на
повреждённое или уничтоженное имущество; 16.4.3. удостоверения личности Выгодоприобретателя для
физического лица или оригинал доверенности, выданной представителю юридического лица. 16.5.
Документы, требуемые Страховщику для принятия решения, либо отказе в страховой выплате,
предоставляются Страхователе (Застрахованным)в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
письменного уведомления о наступлении страхового случая. 16.6. В случае предоставления заявителем
неполного перечня документов, Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет
заявителя о недостающих документах. 16.7. Страховая выплата не может превышать размера реального
ущерба, понесенного Страхователем в результате наступления страхового случая. 16.8. Решение о
страховой выплате или об отказе принимается Страховщиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня
предоставления последнего документа, подтверждающего наступление страхового случая и размер
причиненного ущерба. Решение об отказе сообщается Страхователю (Застрахованному) в письменной
форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.
16.9. Страховая выплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения. 16.10.
Страховщик вправе осуществить страховую выплату вне зависимости от наличия или отсутствия
обращения потерпевшего лица о возмещении вреда по полису ОС ГПО ВТС, при этом полис ОС ГПО
ВТС должен быть передан Страхователем (Застрахованным) Страховщику для осуществления страховых
выплат потерпевшим при их обращении. 16.11. Если по фактам, связанным с наступлением страхового
случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о страховой выплате
может быть отложено до окончания расследования или судебного разбирательства. 16.12. В случае
причинения вреда имуществу Выгодоприобретателем по Разделу 4 «ДС ГПО ВТС» признается
собственник данного имущества, а в случае его смерти — лица, имеющие право на возмещение вреда, а
также Страхователь (Застрахованный) или иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему
право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности Страховщика,
установленного Договором страхования.
17. Действия при наступлении страхового случая
17.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) обязан: 17.1.1.
Незамедлительно сообщить Страховщику о наступлении страхового случая (события), посредством
телефонной связи с круглосуточным колл-центром Страховщика по следующим телефонам: 8 (727) 244
74 00, бесплатная линия по Казахстану - 8 800 080 5100; 17.1.2. принять разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры для предотвращения или уменьшения возможных убытков, в том
числе меры по спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам; 17.1.3. незамедлительно
сообщить в подразделение дорожной полиции органов внутренних дел о ДТП; 17.1.4. незамедлительно,
но не позднее 3 (трех) суток с момента, как ему стало известно о наступлении страхового случая
(события), уведомить об этом Страховщика в письменной форме. Если Страхователь (Застрахованный)
по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен
подтвердить это документально; 17.1.5. сохранить ТС в таком состоянии, в каком оно находилось после
ДТП и страхового случая, и предоставить возможность Страховщику или независимому эксперту
произвести осмотр поврежденного ТС и оценку причиненного ущерба; 17.1.6. предъявить Страховщику
поврежденное ТС, а также поврежденные части, детали, принадлежности или, при полном уничтожении
имущества, остатки от них. В случае отсутствия возможности предоставить для осмотра поврежденное
имущество или его остатки, Страхователь обязан передать Страховщику материалы официальных
компетентных органов и фотографии повреждений (остатков), а также обеспечить сохранность
имущества (остатков от него) с предоставлением возможности Страховщику проводить расследование в
отношении причин и размера ущерба, а также идентификацию остатков имущества. 17.2.
Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового случая при всех
обстоятельствах, независимо от того, сделали это или нет Страхователь или Застрахованный.
18. Определение размера причиненного ущерба. Страховая выплата. Безусловная франшиза.
18.1. Определение размера причиненного вреда имуществу: 18.1.1. Размер вреда, причиненного
имуществу, определяется исходя из расчета стоимости восстановления поврежденного имущества за
минусом амортизации (износа) имущества, имевшей место до наступления страхового случая. Стоимость
восстановления поврежденного имущества рассчитывается исходя из рыночных цен, действовавших на
день наступления страхового случая. 18.1.2. Размер вреда, причиненного при повреждении
(уничтожении) имущества, определяет Страховщик или независимый эксперт (оценщик). 18.1.3.
Организация оценки размера причиненного вреда имуществу Страховщиком осуществляется в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня предоставления постановления (решения, приговора) суда или органов
внутренних дел, подтверждающего факт наступления страхового случая, и заявления на организацию
оценки ущерба. При организации Страховщиком оценки размера вреда, причиненного имуществу,
расходы на оценку несет Страховщик. 18.1.4. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель)
вправе самостоятельно воспользоваться услугами независимого эксперта и провести оценку размера
вреда, причиненного имуществу. При этом, расходы по оценке ущерба имуществу Страховщиком не
возмещаются. 18.2. По Разделу 3 «Страхование водителя и пассажиров от несчастных случаев»:
18.2.1. Страховая выплата за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего,
осуществляется в следующих размерах (в % от страховой суммы): гибель – 100%; установление
инвалидности: I группы – 80%; II группы – 60%; III группы – 40%; в случае временной
нетрудоспособности: за каждый день болезни – 0,5 % от страховой суммы в отношении водителя или
каждого пассажира, но не более чем за 60 календарных дней. 18.2.2. Если в результате события,
приведшего к наступлению страхового случая, у Застрахованного наступит ухудшение здоровья
(устанавливается инвалидность либо более высокая группа инвалидности) либо смерть, то Страховщик
обязан произвести перерасчет суммы страховой выплаты. При этом при перерасчете суммы страховой
выплаты принимаются в зачет ранее осуществленные страховые выплаты. 18.3. По Разделу 4 «ДС ГПО
ВТС»: 18.3.1. По любому и каждому страховому случаю применяется безусловная франшиза в размере
предельного объема ответственности Страховщика по одному страховому случаю, установленного
Законом «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств». Ответственность Страховщика по данному разделу Договора наступает в случае, когда размер
причиненного вреда превышает указанный предельный объем ответственности Страховщика по одному
страховому случаю. 18.3.2. Если общий размер страховых выплат при причинении вреда одновременно
имуществу двух и более потерпевших превышает размер страховой суммы, страховая выплата каждому
потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу, в пределах
страховой суммы. 18.3.3. Если вред, причиненный потерпевшим, подлежит возмещению не только
Страхователем (Застрахованным), но и иными лицами, ответственными за его причинение, то
Страховщик возмещает только разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая
подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение вреда. Страхователь обязан известить
Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц. 18.4.
Страховщик имеет право на имущество или его остатки в случае осуществления им страховой выплаты в
размере рыночной стоимости данного имущества на день наступления страхового случая.
19. Право обратного требования к лицу, причинившему вред
19.1. Страховщик после осуществления страховой выплаты по Разделу 4 «ДС ГПО ВТС» имеет право
обратного требования к Страхователю (Застрахованному) в пределах уплаченной суммы в случаях, если:
19.1.1. гражданско-правовая ответственность Страхователя (Застрахованного) наступила вследствие его
умышленных действий, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его
наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости; 19.1.2. гражданско-правовая ответственность Страхователя (Застрахованного) наступила
вследствие управления им ТС в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического
опьянения; 19.1.3. лицо, управлявшее ТС на момент совершения ДТП, не имело права на управление им;
19.1.4. в ходе судебного разбирательства было установлено, что страховой случай произошел вследствие
технических неисправностей ТС, о которых Страхователь (Застрахованный) знал или должен был знать;
19.1.5. ТС используется в целях, не свойственных его техническому назначению; 19.1.6. Страхователь
(Застрахованный) умышленно не принял мер по уменьшению убытков от страхового случая; 19.1.7. лицо,
управлявшее ТС, оставило место ДТП; 19.1.8. лицо, управлявшее ТС и направленное на
освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния
опьянения, без уважительных причин не прошло такое освидетельствование. 19.2. Если в случаях,
перечисленных выше, виновником причиненного вреда является лицо, эксплуатирующее ТС в силу
трудовых отношений с его владельцем или в присутствии его владельца без оформления письменной
формы сделки, то Страховщик имеет право обратного требования к владельцу данного ТС. 19.3. К
Страховщику после осуществления страховой выплаты по Разделу 2 «Защита от чужой беспечности»
переходит в пределах выплаченной им суммы право обратного требования, которое Страхователь
(Застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки.
20. Заключительные положения. Порядок разрешения споров.
20.1. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется путем его расторжения и заключения
нового договора. 20.2. В части не оговоренной Договором страхования применяется действующее
законодательство Республики Казахстан. 20.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и

обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 20.4. Споры,
возникающие по Договору страхования, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия
спор решается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 20.5. В случае
предъявления судебных исков друг к другу Стороны согласны не заявлять о принятии судом мер по
обеспечению исковых требований до получения от Стороны - ответчика гарантийного обязательства или
иного обеспечения, за исключением заклада, на сумму иска или отказа в его предоставлении. 20.6.
Стороны исполняют требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем предоставления
необходимых документов, сведений, заверений. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности
информации, полученной в результате исполнения условий настоящего пункта.
13. Шартты тоқтату
13.1. Шарттың қолданылуы келесі жағдайларда тоқтатылады: 13.1.1. бірінші сақтандыру жағдайы
бойынша сақтандыру төлемі жасалған болса; 13.1.2. осы Шартта көрсетілген КҚИ АҚЖ МС полисінің
қолданылуы тоқтатылған болса; 13.1.3. Тараптардың келісімі бойынша. Егер Шарт тоқтатылып, жаңа
шарт жасалған болса, Сақтанушы Шарттың қолданылуының аяқталмаған мерзімі үшін сақтандыру
сыйақысының бір бөлігін қайтарып алуға құқылы болады, бұлай болмаған жағдайда, қайтарылуы тиіс
соманың 25% мөлшерінде іс жүргізуге жұмсалған Сақтандырушының шығындарының шегерілуімен,
Сақтандырушы Сақтанушыға Шарттың аяқталуына дейін қалған толық айлар үшін сақтандыру
сыйақысының бір бөлігін қайтарады. 13.1.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен
көзделген өзге жағдайларда.
14. Сақтандыру жағдайларынан өзгешеліктер
14.1. Егер КҚ-на залал келесілердің салдарынан келтірілген болса, бұл – сақтандыру жағдайы болып
табылмайды және сақтандыру төлемі жасалмайды: 14.1.1. КҚ-ның конкурстарға, бәсеке мен спорттық ісшараларға қатысуы салдарынан; 14.1.2. заңмен белгіленген тәртіпте сақтандыру жағдайымен тікелей
себепті байланыста тұрған қасақана қылмыстар деп танылған Сақтанушының (Сақтандырылушының)
әрекеттері салдарынан; 14.1.3. қоршалған және (немесе) арнайы белгілермен (таңбамен) белгіленген
аумақтан тыс жерге (құрылыс алаңдары, сел қаупі бар телімдер және т.б.) шығуға немесе тұрақтауға
тыйым салынғандығы туралы ресми ескертуді Сақтанушының (Сақтандырылушының) бұзуы
салдарынан; 14.1.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы) КҚ-н кез келген деңгейдегі алкогольдік, есірткілік
немесе уланып мастану жағдайында басқарған жағдайда; 14.1.5. Сақтанушы (Сақтандырылушы)
сақтандыру жағдайы орын алған сәтте КҚ-н басқару және пайдалану құқығын растайтын тиісті
құжаттарынсыз және/немесе КҚ-н басқару құқығынсыз сақтандырылған КҚ-н басқарған жағдайда; 14.1.6.
Сақтанушы (Сақтандырылушы) техникалық ақаулығы бар КҚ-н пайдаланған жағдайда, сондай-ақ КҚ-н
оны пайдалануға тыйым салынатын, мемлекеттік уәкілетті органмен бекітілген ақаулықтар мен шарттар
тізіміне сәйкес оны пайдалану ережелерінің бұзылуымен пайдаланған жағдайда; 14.1.7. КҚ жүргізушісіз
өздігінен қозғалған жағдайда. 14.2. Сақтандырушы келесі жағдайларда сақтандыру төлемін жасаудан бас
тартуға құқылы: 14.2.1. Сақтанушы сақтандыру жағдайының себептерін, сипатын және оның орын алған
нәтижемен (салдармен) байланысын, келтірілген зиянның көлемін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен
құжаттарды Шартпен белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда немесе көрінеу жалған мәліметтерді
ұсынған болса; 14.2.2. Сақтанушы сақтандыру жағдайынан келетін шығындарды азайту жөніндегі
шараларды қасақана қолға алмаған жағдайда; 14.2.3. КҚ-н басқарған тұлға ЖКО болған жерден кетіп
қалған жағдайда; 14.2.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы) Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының орын
алу жағдайларын тергеуге кедергі келтірген жағдайда; 14.2.5. Сақтанушы Сақтандырушыға зақымданған
КҚ-н (оны жөндеуге дейін) немесе оның қалдықтарын, я болмаса зақымданған бөліктерін, бөлшектерін
және керек-жарақтарын, қосымша жабдықтарын немесе олардың қалдықтарын ұсынбаған жағдайда,
бірақ олардың толығымен жойылуы мүмкін болған жағдайларды қоспағанда; 14.2.6. Сақтанушы
(Сақтандырылушы) сақтандыру жағдайының орын алуына жауапты тұлғаға талап қою бойынша өз
құқығынан бас тартқан жағдайда, сондай-ақ талап ету құқығының Сақтандырушыға өтуі үшін қажетті
құжаттарды табыстаудан бас тартқан жағдайда; 14.2.7. Сақтанушы залал келтіру бойынша кінәлі тұлғадан
тиісті өтемақы алған жағдайда; 14.2.8. ЖКО нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына
және/немесе мүлкіне зиян келтірілмеген жағдайда; 14.2.9. КҚ-н – Сақтандырылушы болып табылмайтын
тұлға (КҚ-н басқаруға жіберілген тұлға) басқарған жағдайда, бірақ Сақтандырылушы өзінің қатысуымен
КҚ-н басқаруды табыстаған тұлғаны қоспағанда; 14.2.10. КҚ өзінің техникалық тағайындалуына тән
мақсаттарға пайдаланылмаған жағдайда; 14.2.11. КҚ-н басқарған және психикалық белсенді затты тұтыну
дерегі мен мастану жағдайын анықтау үшін куәландыруға жіберілген тұлға дәлелді себепсіз мұндай
куәландырудан өтпеген жағдайда; 14.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге
жағдайларда. 14.3. Сақтандыру төлемінің сомасына келесілер енгізілмейді: 14.3.1. зауыттық құнынан
ерекшеленетін КҚ бояуының, сондай-ақ сақтандырылған КҚ-ның корпусына салынған кез келген түрдегі
жапсырмалардың, аэрография элементтерінің құны; 14.3.2. КҚ-на орнатылған және оның осы үлгі үшін
өндіруші-зауытпен белгіленген жиынтығына кірмейтін қосымша жабдықтар мен керек-жарақтардың
құны; 14.3.3. моральдік залал, айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы, тауарлық түрінің жоғалуы,
Сақтандырушының жасаған шарттары бойынша оның өзге міндеттемелері. 14.4. «Бөтеннің
немқұрайлығынан қорғау» тақырыбындағы 2-Бөлімге қатысты өзгешеліктердің жалпы бөліміне қосымша
ретінде сақтандыру төлемі келесі жағдайларда жасалмайды: 14.4.1. екі тарап та ЖКО бойынша кінәлі деп
танылған жағдайда (ЖКО қатысушыларының екі жақты кінәсі); 14.4.2. сақтандырылған КҚ жол
қозғалысының басқа қатысушыларымен зақымданған жағдайда, бірақ зақымдау – ішкі істер
органдарында мемлекеттік тіркеуге алынуы тиіс КҚ-мен, я болмаса троллейбуспен немесе трамваймен
келтірілген жағдайларды қоспағанда.
15. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
15.1. Сақтанушының келесі құқықтары бар: 15.1.1. Сақтандырушыдан сақтандыру шарттарын түсіндіруін
талап ету; 15.1.2. Шартты жоғалтып алған жағдайда оның телнұсқасын алу; 15.1.3. сақтандыру төлемін
алушы ретінде кез келген тұлғаны тағайындау; 15.1.4. сақтандыру төлемін жасаудан бас тарту немесе
оның мөлшерін азайту туралы Сақтандырушының шешімімен Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген тәртіпте келіспеу; 15.1.5. Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде
сақтандыру сыйақысының тиісінше қайта есептелуімен Шартқа өзгертулер енгізу туралы мәлімдеу;
15.1.6. осы Шартпен көзделген жағдайларда және тәртіпте Сақтандыру шартын бұзу; 15.1.7. келтірілген
зиянның мөлшері мен сақтандыру төлемінің мөлшерін бағалау нәтижелерін білу; 15.1.8. Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделген өзге әрекеттерді жасау. 15.2. Сақтанушының келесі
міндеттері бар: 15.2.1. Сақтандырушыға Шартқа енгізу үшін қажетті дәйекті мәліметтерді беру; 15.2.2.
Шартпен белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімдерде сақтандыру сыйақысын төлеу; 15.2.3.
сақтандыруға қабылданатын мүлікке қатысты басқа Сақтандырушылармен жасалған барлық Сақтандыру
шарттары туралы хабарлау; 15.2.4. сақтандыру жағдайының орын алуына жауапты тұлғаға қатысты талап
ету құқығының Сақтандырушыға өтуін қамтамасыз ету; 15.2.5. тез арада, бірақ сақтандыру жағдайы орын
алған сәттен бастап 3 (үш) тәуліктен кешіктірместен, оның орын алуы туралы Сақтандырушыға жазбаша
түрде хабарлау; 15.2.6. Шартпен белгіленген мерзімдерде Сақтандырушыға сақтандыру төлемін есептеу
үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді ұсыну; 15.2.7. Сақтандырушымен келіспестен өз
жауапкершілігін мойындамау, өзіне қойылатын кінәрат-талаптар бойынша ішінара немесе толығымен
залалды өтемеу, сондай-ақ осындай талаптарды реттеу бойынша қандай да бір тікелей немесе жанама
міндеттемелерді өз мойнына алмау; 15.2.8. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге
міндеттерді мойнына алу. 15.3. Сақтандырушының келесі құқықтары бар: 15.3.1. құзыреттеріне қарай
тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан сақтандыру жағдайының орын алу дерегі мен зиянның
мөлшерін растайтын құжаттарды сұрату; 15.3.2. Шартпен көзделген негіздемелер бойынша сақтандыру
төлемін жасаудан бас тарту; 15.3.3. келтірілген зиянның мөлшерін анықтау және мүлікке келтірілген
залалды бағалауды жүргізу; 15.3.4. Сақтанушы хабарлаған ақпаратты, сондай-ақ оның осы Шарт
талаптарын орындауын тексеру; 15.3.5. Шартпен көзделген жағдайларда және тәртіпте Сақтандыру
шартын бұзу; 15.3.6. сақтандыру жағдайларын тергеуге қатысу. 15.4. Сақтандырушының келесі
міндеттері бар: 15.4.1. Сақтанушыны сақтандыру шарттарымен таныстыру; 15.4.2. сақтандыру жағдайы
орын алған жағдайда Шартпен белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімдерде сақтандыру төлемін
жасау; 15.4.3. сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету; 15.4.4. Сақтандыру шарты жоғалған жағдайда,
Сақтанушының жазбаша өтініші бойынша оның телнұсқасын беру; 15.4.5. сақтандыру төлемін жасаудан
бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, оны Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) осы Шартпен
белгіленген мерзімдерде жіберу; 15.4.6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге
міндеттерді мойнына алу.
16. Сақтандыру төлемін жасау тәртібі мен мерзімдері
16.1. Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру төлемі туралы талапты Сақтандырушыға жазбаша
нысанда, сақтандыру жағдайының орын алуын және келтірілген зиянның мөлшерін растайтын келесі
құжаттардың қоса тіркелуімен ұсынады: 16.1.1. Сақтандыру шарты; 16.1.2. сақтандыру жағдайының
орын алу дерегін растайтын жол полициясы органдары құжаттарының тиісті түрде куәландырылған
көшірмелері; 16.1.3. сақтандыру жағдайының орын алу дерегін растайтын және жауапты тұлғаның кінәсін
белгілейтін соттың қаулысы (шешімі, үкімі); 16.1.4. куәландырудан өткен жағдайда, психикалық белсенді
затты тұтыну дерегі мен мастану жағдайын анықтау үшін медициналық куәландыру хаттамасы; 16.1.5.
Сақтанушының және КҚ-н басқарған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе
заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік; 16.1.6. ЖСН/БСН көрсетілген құжатының көшірмесі; 16.1.7. ЖКО
сәтінде КҚ-н басқарған тұлғаның жүргізуші куәлігінің көшірмесі; 16.1.8. КҚ-н басқаруға арналған
құқығын растайтын құжаттың көшірмесі (сенімхат, Жалгерлік шарт, жол-сапар парағы); 16.1.9. КҚ-н

тіркеу туралы куәліктің көшірмесі (техникалық төлқұжат); 16.1.10. сақтандыру төлемін алушының банк
деректемелері (қажет болған жағдайда); 16.1.11. заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың
түпнұсқасы; 16.1.12. залалды бағалауға арналған өтініш немесе залалдың мөлшерін растайтын құжаттар;
16.1.13. сақтандыру жағдайына қатысы бар, Сақтандырушы сұратқан өзге құжаттар. 16.2. «Бөтеннің
немқұрайлығынан қорғау» тақырыбындағы 2-Бөлімге қатысты жалпы тізімге қосымша ретінде
келесілер ұсынылады: 16.2.1. сақтандыру жағдайы орын алған сәтте кінәлі тұлғада қолданыстағы КҚИ
АҚЖ МС полисінің болмауын растайтын Сақтандырудың бірыңғай деректер қорынан берілген анықтама.
16.3. «Жүргізуші мен жолаушыларды жазатайым оқиғалардан сақтандыру» тақырыбындағы 3Бөлімге қатысты жалпы тізімге қосымша ретінде келесілер ұсынылады: 16.3.1. сақтандыру жағдайының
нәтижесінде орын алған Сақтандырылушының уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі туралы денсаулық
сақтау ұйымының анықтамасы; 16.3.2. өзге медициналық құжаттар (диагнозының, емдеу ұзақтығының,
емдеу-диагностикалық (медициналық) іс-шаралардың көрсетілуімен); 16.3.3. мүгедектік алған жағдайда:
мүгедектіктің деңгейі туралы анықтаманың нотариалдық куәландырылған көшірмесі; 16.3.4. өлім
жағдайында: азаматтық хал актілерін жазу жөніндегі мемлекеттік органдарда (АХАЖ органдарында)
берілген Сақтандырылушының өлімі туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшірмесі және
мұрагерлік құқығын растайтын құжат. 16.4. «КҚИ АҚЖ ЕС» тақырыбындағы 4-Бөлімге қатысты жалпы
тізімге қосымша ретінде келесілер ұсынылады: 16.4.1. үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілген залалдың
мөлшерін растайтын құжаттар; 16.4.2. зақымданған немесе жойылған мүлікке қатысты меншік құқығын
растайтын құжаттардың көшірмелері; 16.4.3. Пайда алушының жеке куәлігі – жеке тұлға үшін, немесе
заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхаттың түпнұсқасы. 16.5. Сақтандыру төлемін төлеу немесе оны
төлеуден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін Сақтандырушыға қажетті құжаттарды Сақтанушы
(Сақтандырылушы) сақтандыру жағдайының орын алуы туралы жазбаша түрде хабарланған күннен
бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұсынады. 16.6. Өтінішкер құжаттардың толық тізімін ұсынған
жағдайда, Сақтандырушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтінішкерге жетіспейтін құжаттар туралы жазбаша
түрде хабарлайды. 16.7. Сақтандыру төлемі сақтандыру жағдайының орын алуы нәтижесінде
Сақтанушыға келтірілген нақты залалдың мөлшерінен аса алмайды. 16.8. Сақтандыру төлемін төлеу
немесе оны төлеуден бас тарту туралы шешімді Сақтандырушы сақтандыру жағдайының орын алуын
және келтірілген залалдың мөлшерін растайтын соңғы құжат ұсынылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс
күні ішінде қабылдайды. Бас тарту туралы шешім Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) жазбаша түрде, бас
тартудың себептерінің көрсетілуімен, шешім қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күннің ішінде ұсынылады.
16.9. Сақтандыру төлемі шешім қабылданған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүзеге
асырылады. 16.10. Сақтандырушы КҚИ АҚЖ МС полисі бойынша зиянды өтеу туралы зардап шегушінің
жүгінуінің болуына немесе болмауына қарамастан сақтандыру төлемін жасауға құқылы, бұл ретте
Сақтанушы (Сақтандырылушы) КҚИ АҚЖ МС полисін зардап шегушілер жүгінген кезде оларға
сақтандыру төлемін жасау үшін Сақтандырушыға табыстауға міндетті. 16.11. Егер сақтандыру
жағдайының орын алуымен байланысты деректер бойынша қылмыстық іс қозғалған болса немесе сот ісі
басталған болса, сақтандыру төлемі туралы шешімді қабылдау – тергеу немесе соттың талқылауы
аяқталғанға дейін кейінге қалдырылуы мүмкін. 16.12. Мүлікке зиян келтірілген жағдайда, «КҚИ АҚЖ
ЕС» тақырыбындағы 4-Бөлім бойынша Пайда алушы ретінде – осындай мүліктің иесі танылады, ал егер
ол қайтыс болған жағдайда — зиянның өтелуіне қатысты құқықты иемденетін тұлғалар, сондай-ақ зардап
шегушіге (зиянның өтелуіне қатысты құқықты иемденетін тұлғаға) келтірілген зиянды Сақтандыру
шартымен белгіленген Сақтандырушының жауапкершілігі көлемінің шегінде өтеп берген өзге тұлға
немесе Сақтанушы (Сақтандырылушы) танылады.
17. Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайдағы әрекеттер
17.1. Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда Сақтанушы (Сақтандырылушы) келесілерді жасауға
міндетті: 17.1.1. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайының (оқиғасының) орын алуы туралы
Сақтандырушының тәулік бойы жұмыс істейтін колл-орталығымен байланысу телефоны бойынша келесі
телефондар арқылы дереу хабарлау: 8 (727) 244 74 00, Қазақстан бойынша тегін желі – 8 800 080 5100;
17.1.2. қалыптасқан жағдайда болжалды шығындардың алдын алу немесе оларды азайту үшін орынды
және қолжетімді шараларды, соның ішінде мүлікті шығынға жазу және зардап шеккен тұлғаларға жәрдем
көрсету жөніндегі шараларды қолға алу; 17.1.3. тез арада ішкі істер органдарының жол полициясы
бөлімшесіне ЖКО туралы хабарлау; 17.1.4. тез арада, бірақ сақтандыру жағдайының (оқиғасының) орын
алуы туралы өзіне белгілі болған сәттен бастап 3 (үш) тәуліктен кешіктірместен, бұл туралы
Сақтандырушыға жазбаша нысанда хабарлау. Егер Сақтанушының (Сақтандырылушының) дәлелді
себептермен аталған әрекеттерді орындау мүмкіндігі болмаған болса, ол бұны құжатпен растауы тиіс;
17.1.5. КҚ-н ЖКО мен сақтандыру жағдайынан кейін болған күйінде сақтау және Сақтандырушыға
немесе тәуелсіз сарапшыға зақымданған КҚ-н байқап тексеруді жүзеге асыруына және келтірілген
залалды бағалауына мүмкіндік беру; 17.1.6. Сақтандырушыға зақымданған КҚ-н, сондай-ақ зақымданған
бөліктерін, бөлшектерін, керек-жарақтарын ұсыну немесе мүлік толығымен жойылған жағдайда олардың
қалдығын ұсыну. Зақымданған мүлікті немесе оның қалдықтарын байқап тексеру үшін ұсынуға мүмкіндік
болмаған жағдайда, Сақтанушы Сақтандырушыға ресми құзырлы органдардың материалдары мен
зақымданулардың (қалдықтардың) фотосуреттерін табыстауға, сондай-ақ Сақтандырушыға залалдың
себептері мен мөлшеріне қатысты тергеу жүргізу және мүліктің қалдығын сәйкестендіру мүмкіндігінің
ұсынылуымен, мүліктің (оның қалдықтарының) сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 17.2. Пайда алушы
Сақтанушының немесе Сақтандырылушының бұны жасаған-жасамағанына қарамастан, барлық
жағдайларда сақтандыру жағдайының орын алуы туралы Сақтандырушыға хабарлауға құқылы.
18. Келтірілген залалдың мөлшерін анықтау. Сақтандыру төлемі. Сөзсіз франшиза.
18.1. Мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін анықтау: 18.1.1. Мүлікке келтірілген зиянның мөлшері –
мүліктің сақтандыру жағдайы орын алғанға дейін болған амортизациясының (тозуының) шегерілуімен,
зақымданған мүлікті қалпына келтіру құнының есебі негізінде анықталады. Зақымданған мүлікті қалпына
келтіру құны – сақтандыру жағдайы орын алған күнінде қолданыста болған нарықтық құнына қарай
есептеледі. 18.1.2. Мүлік зақымданған (жойылған) жағдайда келтірілген зиянның мөлшерін
Сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы (бағалаушы) анықтайды. 18.1.3. Сақтандырушы мүлікке
келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды ұйымдастыруды – сақтандыру жағдайының орын алу дерегін
растайтын соттың немесе ішкі істер органының қаулысы (шешімі, үкімі) мен залалды бағалауды
ұйымдастыруға арналған өтініш ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды Сақтандырушы ұйымдастырған жағдайда, бағалаудың
шығындарын Сақтандырушы көтереді. 18.1.4. Сақтанушы (Сақтандырылушы, Пайда алушы) өз бетінше
тәуелсіз сарапшының қызметтерін пайдалануға және мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды
жүргізуге құқылы. Бұл ретте, мүлікке келтірілген залалды бағалау бойынша шығындарды Сақтандырушы
өтеп бермейді. 18.2. «Жүргізуші мен жолаушыларды жазатайым оқиғалардан сақтандыру»
тақырыбындағы 3-Бөлім бойынша: 18.2.1. Әрбір зардап шегушінің өміріне немесе денсаулығына
келтірілген зардап үшін Сақтандыру төлемі келесі мөлшерде жасалады (сақтандыру сомасының %
мөлшерінде): қаза болу – 100%; мүгедектік тағайындалу: I топ – 80%; II топ – 60%; III топ – 40%; уақытша
еңбекке жарамсыздық жағдайында: ауырған әр күні үшін – жүргізушіге немесе әрбір жолаушыға қатысты
сақтандыру сомасының 0,5%, бірақ 60 күнтізбелік күннен артық емес. 18.2.2. Егер сақтандыру
жағдайының орын алуына апарып соқтырған оқиғаның нәтижесінде Сақтандырылушының
денсаулығының нашарлауы (мүгедектік немесе мүгедектіктің жоғарырақ тобының тағайындалуы) немесе
өлім орын алатын болса, Сақтандырушы сақтандыру төлемінің сомасын қайта есептеуді жүргізуге
міндетті. Бұл ретте, сақтандыру төлемінің сомасын қайта есептеген кезде бұрын жасалған сақтандыру
төлемдері есепке алынады. 18.3. «КҚИ АҚЖ ЕС» тақырыбындағы 4-Бөлім бойынша: 18.3.1. Кез келген
және әрбір сақтандыру жағдайы бойынша «Көлік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру туралы» Заңмен белгіленген бір сақтандыру жағдайы бойынша Сақтандырушының
жауапкершілігінің шектік көлемі мөлшерінде сөзсіз франшиза қолданылады. Шарттың бұл бөлімі
бойынша Сақтандырушының жауапкершілігі – келтірілген зиянның мөлшері бір сақтандыру жағдайы
бойынша Сақтандырушының жауапкершілігінің аталған шектік көлемінен асып түскен жағдайда орын
алады. 18.3.2. Егер бір уақытта екі немесе бірнеше зардап шегушінің мүлкіне зиян келтірілген жағдайда
сақтандыру төлемінің жалпы мөлшері сақтандыру сомасының мөлшерінен асып түсетін болса, әрбір
зардап шегушіге сақтандыру төлемі сақтандыру сомасының шегінде, оның мүлкіне келтірілген зиянның
деңгейіне сәйкес жасалады. 18.3.3. Егер зардап шегушілерге келтірілген зиянды тек Сақтанушы
(Сақтандырылушы) ғана емес, сонымен қатар оның келтірілуіне жауапты өзге тұлғалар да өтеуі тиіс
болса, онда Сақтандырушы төленуі тиіс толық сома мен зиянның келтірілуіне жауапты өзге тұлғалардан
өндірілуі тиіс соманың арасындағы айырманы ғана өтеп береді. Сақтанушы Сақтандырушыға осындай
тұлғалардың болуы туралы және осындай тұлғалардан өндірілуі тиіс өндіру сомалары туралы хабарлауға

міндетті. 18.4. Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған күнінде мүліктің нарықтық құны
мөлшерінде сақтандыру төлемін жасаған жағдайда, ол осындай мүлікке немесе оның қалдықтарына
қатысты құқықты иемденеді.
19. Зиян келтірген тұлғаға кері талап қою құқығы
19.1. Сақтандырушы «КҚИ АҚЖ ЕС» тақырыбындағы 4-Бөлім бойынша сақтандыру төлемін
жасағаннан кейін келесі жағдайларда Сақтанушыға (Сақтандырылушыға) төленген сома шегінде кері
талап қою құқығын иемденеді: 19.1.1. егер Сақтанушының (Сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі сақтандыру жағдайын тудыруға немесе оның орын алуына жағдай жасауға бағытталған
оның қасақана әрекеттерінің салдарынан орын алған болса, бірақ қажетті қорғану мен аса қажеттілік
жағдайында жасалған әрекеттерді қоспағанда; 19.1.2. егер Сақтанушының (Сақтандырылушының)
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі оның КҚ-н алкогольдік, есірткілік немесе уланып мастанған күйінде
басқаруы салдарынан орын алған болса; 19.1.3. ЖКО жасалған сәтте КҚ-н басқарған тұлғаның оны
басқаруға құқығы болмаған жағдайда; 19.1.4. сот талқылауы барысында сақтандыру жағдайының –
Сақтанушы (Сақтандырылушы) білген немесе білуі тиіс болған КҚ-ның техникалық ақаулықтары
салдарынан орын алғандығы анықталған жағдайда; 19.1.5. КҚ өзінің техникалық тағайындалуына тән
емес мақсаттарға пайдаланылатын болса; 19.1.6. Сақтанушы (Сақтандырылушы) сақтандыру жағдайынан
туындайтын шығындарды азайту бойынша шараларды қасақана қолға алмаған болса; 19.1.7. КҚ-н
басқарған тұлға ЖКО орнын тастап кеткен болса; 19.1.8. КҚ-н басқарған және психикалық белсенді
заттарды тұтыну дерегі мен мастанған күйін куәландыруға жіберілген тұлға дәлелді себепсіз мұндай
куәландырудан өтпеген болса. 19.2. Егер жоғарыда аталып өткен жағдайларда келтірілген зиянның
айыпкері – КҚ-н оның иесімен еңбек қатынастарына байланысты пайдаланған немесе оның иесінің
қасында болуымен мәміленің жазбаша нысанының рәсімделуінсіз пайдаланған тұлға болып табылса, онда
Сақтандырушы аталған КҚ иесіне кері талап қою құқығын иемденеді. 19.3. «Бөтеннің
немқұрайлығынан қорғау» тақырыбындағы 2-Бөлім бойынша сақтандыру төлемі жасалғаннан кейін,
Сақтанушының (Сақтандырылушының) шығындар үшін жауапты тұлғаға кері талап қою құқығы
Сақтандырушыға өзі төлеген сома шегінде өтеді.
20. Қорытынды қағидалар. Дауларды шешу тәртібі.
20.1. Шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу – оны бұзу және жаңа шарт жасау жолымен жүзеге
асырылады. 20.2. Сақтандыру шартымен келісілмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасы қолданылады. 20.3. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың жазбаша
келісімінсіз Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін үшінші тарапқа табыстауға құқылы емес.
20.4. Сақтандыру шарты бойынша туындайтын даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге қол
жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикмсының заңнамасымен белгіленген тәртіпте шешіледі.
20.5. Бір-біріне сот қуынымдарын ұсынған жағдайда Тараптар қуыным сомасына немесе оны ұсынудан
бас тарту сомасына, кепілзатты қоспағанда, жауапкер Тараптан кепілдікті немесе өзге қамтамасыз ету
алынғанға дейін соттың қуыным талаптарын қамтамасыз ету жөніндегі шараны қабылдауы туралы
мәлімдемеуге келіседі. 20.6. Тараптар заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ізін жасыруға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы заңнаманың талаптарын қабылдайды және
оның орындалуын қамтамасыз етеді, соның ішінде қажетті құжаттарды, мәліметтерді, растамаларды
ұсыну жолымен. Тараптар осы тармақты орындаудың нәтижесінде алынған ақпараттың құпиялығын
қамтамасыз етуге кепілдік береді.

