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Қарызды ерікті сақтандыру
шарты
сериясы ___ № ______
Нұр-Сұлтан қаласы

Договор
добровольного страхования займа
серия ___ № ______

20__ жыл «__» _____ г. Нур-Султан

"KazakhExport" экспорттық сақтандыру
компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі
Сақтандырушы деп аталатын (______
20____
ж.
№_____
лицензия)
_____________________ негізінде әрекет
ететін, _____________ тұлғасында, бір
жағынан, ______________________, бұдан
әрі Сақтанушы деп аталатын, __________
негізінде әрекет ететін, ___________
тұлғасында,
екінші
тараптан
және
____________________ бұдан әрі Пайда
алушы деп аталатын _________ негізінде
әрекет
ететін,
_____________________________
тұлғасында,
үшінші
тараптан,
бірге
Тараптар, ал жеке-жеке Тарап немесе
жоғарыда көрсетілгендей аталып, осы
______________ жылғы № _____ Қарызды
ерікті сақтандыру шартын (бұдан әрі Сақтандыру
шарты
немесе
Шарт)
төмендегілер туралы жасасты:
1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Осы Сақтандыру шартының мәні
Сақтандыру
шартында
қарастырылған
Пайда алушының мүліктік мүдделерін
сақтандыру болып табылады. Сақтанушы
сақтандыру
сыйақысын
төлеуге
міндеттенеді, ал Сақтандырушы Сақтандыру
жағдайы басталған кезде осы Сақтандыру
шарты
бойынша
бір
мезгілде
сақтандырылған болып табылатын Пайда
алушыға осы Сақтандыру шартында
көзделген
көлемде
және
талаптарда
сақтандыру төлемін
жүзеге
асыруға
міндеттенеді.
1.2. Осы арқылы Сақтанушы Пайда алушы
мен
Сақтандырушыға
банктік,
коммерциялық, сақтандыру құпиясын және
өзге де құпиялы ақпаратты, оның ішінде
Сақтанушының дербес деректері туралы
ақпаратты
құрайтын
ақпарат
пен
мәліметтерді өзара алмасуға келісімін
береді.

«__» _____20__ года

Акционерное
общество
«Экспортная
страховая
компания
«KazakhExport»,
именуемое в дальнейшем Страховщик
(лицензия №_____ от ______ 20____ г.) в
лице
_____________________,
действующего на основании _____________,
с
одной
стороны,
______________________, именуемый/ое в
дальнейшем
Страхователь,
в
лице
__________, действующего на основании
___________, со второй стороны, и
_________ именуемое в дальнейшем
Выгодоприобретатель, в лице __________,
действующего
на
основании
_____________________________, с третьей
стороны, все вместе именуемые Стороны, а
по отдельности Сторона, или как указано
выше, заключили настоящий Договор
добровольного страхования займа № _____
от ______________ (далее – Договор
страхования
или
Договор)
о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом
настоящего
Договора
страхования
является
страхование
имущественных
интересов
Выгодоприобретателя, предусмотренных в
настоящем
Договоре
страхования.
Страхователь обязуется уплатить Страховую
премию, а Страховщик при наступлении
Страхового случая обязуется осуществить
Страховую выплату Выгодоприобретателю,
являющемуся
одновременно
застрахованным по настоящему Договору
страхования, в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором
страхования.
1.2. Настоящим
Страхователь
предоставляет Выгодоприобретателю и
Страховщику свое согласие на обмен между
собой
информации
и
сведений,
составляющих
банковскую
тайну,
коммерческую тайну, тайну страхования и
иную конфиденциальную информацию, в
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1.3. Осы Сақтандыру шартында келесі
ұғымдар пайдаланылады:
1) Банкроттық- соттың заңды күшіне енген
шешімімен танылған Сақтанушының оны
тарату үшін негіз болып табылатын
дәрменсіздігі;
2)
Шартсыз
франшиза-Сақтандыру
шартында
белгіленген,
Сақтандыру
төлемінен шегерілетін сома. Шартсыз
франшиза сақтандыру сомасына пайызбен,
немесе абсолюттік мөлшерде белгіленеді;
3)
Пайда алушы – Сақтандыру шартына
сәйкес сақтандыру төлемін алушы болып
табылатын заңды тұлға;
4)
Гарант– Сақтанушының Кредит шарты
бойынша міндеттемелерін орындағаны үшін
Пайда алушының алдында толық немесе
ішінара Сақтанушымен бірге жауап беруге
міндеттенетін жеке немесе заңды тұлға;
5)
Кредиттік шарт - Пайда алушы мен
Сақтанушы арасында жасалатын кредит
желісін ашу туралы шарт/келісім, оған
сәйкес Пайда алушы Сақтанушыға Кредит
шартында қарастырылған мөлшерде және
талаптарда қаржыландыру (қарыз) беруге
міндеттенеді, ал Сақтанушы алынған
қарызды уақтылы қайтаруға және ол
бойынша сыйақыны және/немесе басқа да
шығыстарды төлеуге міндеттенеді;
6)
Кепілгер – Сақтанушының Кредит
шарты бойынша міндеттемелерін толық
немесе ішінара (субсидиарлық) орындағаны
үшін басқасының Пайда алушының алдында
жауап беруге міндеттенетін жеке немесе
заңды тұлға);
7)
Қамтамасыз ету - тиісті шарттар
негізінде ресімделген Кредит шарты
бойынша міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз
етудің
кепіл,
кепілдік,
кепілгерлік және өзге де түрлері;
8)
Кредиттік тәуекел – Сақтанушының
Негізгі борышты және/немесе сыйақыны,
және/немесе Кредит шарты шеңберіндегі
өзге де төлемдерді төлемеуі салдарынан
шығыстардың (залалдың) туындау тәуекелі;
9)
Міндеттемелерді тиісті түрде орындау
– міндеттемені тиісті субъектілер тиісті
затпен, тиісті жерде, тиісті тәсілмен және
тиісті мерзімде орындауы тиіс дегенді
білдіреді. Өзге жағдайларда міндеттемелерді
орындамау
(тиісінше
орындамау)
туындайды;
10) Негізгі борыш – Пайда алушының
Кредит шарты бойынша қарыз бойынша

том числе информацию о персональных
данных Страхователя.
1.3. В настоящем Договоре страхования
используются следующие понятия:
1) Банкротство – признанная вступившим в
законную
силу
решением
суда
несостоятельность
Страхователя,
являющаяся
основанием
для
его
ликвидации;
2)
Безусловная франшиза - сумма,
установленная Договором страхования,
вычитаемая
из
Страховой
выплаты.
Безусловная франшиза устанавливается
либо в процентах к страховой сумме, либо в
абсолютном размере;
3)
Выгодоприобретатель – юридическое
лицо, которое в соответствии с Договором
страхования
является
получателем
страховой выплаты;
4)
Гарант - физическое или юридическое
лицо, которое обязуется отвечать перед
Выгодоприобретателем
за
исполнение
обязательства Страхователя по Кредитному
договору
полностью
или
частично
солидарно;
5)
Кредитный
договор–
договор/соглашение об открытии кредитной
линии между Выгодоприобретателем и
Страхователем, в соответствии с условиями
которого Выгодоприобретатель обязуется
предоставить
финансирование
(заем)
Страхователю в размере и на условиях,
предусмотренных Кредитным договором, а
Страхователь
обязуется
своевременно
возвратить полученный заем и оплатить
вознаграждение по нему и/или другие
расходы;
6)
Поручитель
–
физическое
или
юридическое лицо, которое обязуется
отвечать перед Выгодоприобретателем за
исполнение обязательства Страхователя по
Кредитному договору полностью или
частично субсидиарно;
7)
Обеспечение - залог, гарантия,
поручительство и иные виды обеспечения
исполнения обязательств по Кредитному
договору, оформленные на основании
соответствующих договоров;
8)
Кредитный риск – риск возникновения
расходов (убытков) Выгодоприобретателя
вследствие
неуплаты
Страхователем:
Основного долга и/или вознаграждения,
и/или иных платежей в рамках Кредитного
договора;
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есептелген
сыйақыны
ескерместен,
Сақтанушыға
қарыз
ретінде
(қаржыландыру) берген нақты ақша сомасы;
11) Күту кезеңі – Сақтандыру жағдайы
басталды деп
есептелетін, Сақтандыру
шартында белгіленген уақыт кезеңі. Күту
кезеңі 60 (алпыс) күнтізбелік күнді қоса
алғандағы мерзімге белгіленеді және
Сақтандырушы
Пайда
алушыдан
Сақтандыру жағдайының басталуы туралы
хабарламаны алғаннан кейінгі келесі күні
басталады;
12) Сақтандыру төлемі - Сақтандыру
жағдайы
басталған
кезде
Шартсыз
франшизаны ескере отырып, сақтандыру
сомасы шегінде Сақтандырушы Пайда
алушыға төлейтін қазақстандық теңгемен
көрсетілген ақша сомасы;
13) Сақтандыру
сыйақысы-Сақтанушы
Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы
басталған кезде Сақтандыру шартында
белгіленген мөлшерде Пайда алушыға
сақтандыру
төлемін
жүргізуге
міндеттемелерін қабылдағаны үшін төлеуге
міндетті теңгемен көрсетілген ақша сомасы;
14) Сақтандыру сомасы – сақтандыру
объектісі сақтандырылған ақша сомасы, ол
Сақтандыру жағдайы басталған жағдайда
Сақтандырушының
жауапкершілігі
көлемінің мөлшерін білдіреді;
15) Сақтандыру тәуекелі - Пайда алушы
үшін залалға әкеп соқтыратын, басталған
жағдайда Сақтандыру шарты жасалатын
болжамды оқиға (сақтандыру жағдайы);
16) Сақтандыру жағдайы - басталған кезде
Сақтандыру шарты Сақтандыру төлемін
жүзеге асыруды көздейтін оқиға;
17) Сақтандыру
мүддесі
бұл
Сақтанушының тәуекелдерді алдын алу және
Сақтандыру жағдайының басталуына жол
бермеуде мүліктік мүдделері;
18)Залал - Сақтанушының Кредиттік шартқа
қосымша болып табылатын өтеу кестесіне
сәйкес Кредиттік шарт бойынша негізгі
борышты
өтеу
өз
міндеттемелерін
орындамауы себебінен туындайтын Пайда
алушының залалы. Залалды анықтауға
Сақтанушының Пайда алушы алдында
төмендегілерді өтеу (төлем) бойынша
берешегінің туындауы жатпайды:
 жоғалған пайда;
 тұрақсыздық
айыбы,
айыппұлдар,
өсімпұлдар;

9)
Надлежащее исполнение обязательств
– означает, что обязательство должно быть
исполнено
надлежащими
лицами,
надлежащим предметом, в надлежащем
месте, надлежащим способом и в
надлежащий срок. В иных случаях наступает
неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств;
10) Основной долг – фактическая сумма
денег,
предоставленная
Выгодоприобретателем в качестве займа
(финансирования)
Страхователю
по
Кредитному
договору,
без
учета
начисленного вознаграждения по займу;
11) Период ожидания – период времени,
установленный Договором страхования,
после истечения которого Страховой случай
считается наступившим. Период ожидания
устанавливается на срок до 60 (шестьдесят)
календарных
дней
включительно
и
начинается на следующий день после
получения
Страховщиком
от
Выгодоприобретателя
уведомления
о
наступлении Страхового случая;
12) Страховая выплата – сумма денег,
выраженная
в
казахстанских
тенге,
выплачиваемая
Страховщиком
Выгодоприобретателю
в
пределах
Страховой
суммы
при
наступлении
Страхового случая с учетом Безусловной
франшизы;
13) Страховая премия – сумма денег,
выраженная в тенге, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику за принятие
последним обязательств произвести при
наступлении Страхового случая Страховую
выплату Выгодоприобретателю в размере,
определенном Договором страхования;
14) Страховая сумма – сумма денег, на
которую застрахован объект страхования и
которая представляет собой предельный
объем ответственности Страховщика при
наступлении Страхового случая.
15) Страховой риск - - предполагаемое
событие (страховой случай), влекущее
Убытки для Выгодоприобретателя, на
случай наступления которого заключается
Договор страхования;
16) Страховой случай – событие, с
наступлением
которого
Договор
страхования
предусматривает
осуществление Страховой выплаты;
17) Страховой
интерес
–
это
имущественный интерес Страхователя в
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 Кредиттік
шартта
қарастырылған
есептелген және мерзімі өткен сыйақылар,
комиссиялар және өзге де осыған ұқсас
төлемдер;
 моральдық залал;
 Кредиттік шарт бойынша қандай да бір
берешекті өндіріп алуға өтініш беруге, оның
ішінде
сот
органдарына
жүгінуге
байланысты сот шығасылары;
 сондай-ақ басқалардың ақшасын заңсыз
пайдаланудан келтірілген залалдар.
Жоғарыда көрсетілген ұғымдар Шарттың
мәтіні бойынша жекеше немесе көпше түрде,
бас немесе кіші әріппен пайдаланылуына
қарамастан, осы тармақта айқындалған
мағынада түсініледі.

2. САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ
2.1. Сақтанушының
Қазақстан
Республикасының заңнамада және Кредит
шартында (20__ жылғы «___» ____ № ___)
белгіленген тәртіппен Кредит шарты
бойынша Негізгі борышты өтеу жөніндегі
Сақтандырушының
қабылдаған
міндеттемелерді орындамауына (тиісті түрде
орындамауына) байланысты орын алған
Залалдарды Пайда алушыға өтеу міндетімен
байланысты Пайда алушының мүліктік
мүддесі Сақтандыру объектісі болып
табылады.
2.2. Сақтандырылған объектінің атауы,
оның сипаттамалары, сондай-ақ оны
пайдалану мақсаттары ________20__ жылғы
№ __ Сақтандыру өтінішінде көрсетілген.
2.3. Сақтандыру сомасы _____________
_________ (соманы жазбаша көрсету)

предотвращении рисков и недопущении
наступления Страхового случая;
18)Убыток – ущерб Выгодоприобретателя,
возникающий по причине неисполнения
Страхователем своих обязательств по
погашению Основного долга по Кредитному
договору, согласно графику погашения,
являющемуся приложением к Кредитному
договору. В определение Убытка не
включается возникновение задолженности
Страхователя перед Выгодоприобретателем
по погашению (уплате):
 упущенной выгоды;
 неустоек, штрафов, пени;
 начисленных
и
просроченных
вознаграждений,
комиссий
и
иных
аналогичных платежей, предусмотренных
Кредитным договором;
 морального ущерба;
 судебных
издержек
в
связи
с
обращением, в том числе в судебные органы,
за взысканием какой-либо задолженности по
Кредитному договору;
 а
также
убытков,
причиненных
неправомерным пользованием чужими
деньгами.
Вышеуказанные понятия понимаются в том
значении, в котором они определены в
настоящем пункте, независимо от их
использования по тексту Договора в
единственном или множественном числе, с
прописной или строчной буквы.
2.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом
страхования
является
имущественный
интерес
Выгодоприобретателя,
связанный
с
обязанностью Страхователя в порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан и Кредитным
договором (№ ___ от «___» ____20__ г.),
возместить Выгодоприобретателю Убытки,
произошедшие в связи с неисполнением
(ненадлежащим
исполнением)
Страхователем принятых обязательств по
погашению Основного долга по Кредитному
договору.
2.2. Наименование
застрахованного
объекта, его характеристики, а также цели
его использования указаны в Заявлении на
страхование № ___ от ____ 20__ года.
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(валютаны көрсету), Шарт жасалған күнгі
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
бағамы
бойынша
________
(______________) теңгені құрайды.
2.4. Осы Сақтандыру шарты бойынша
төленуге
жататын
Сақтандыру
сыйлықақысы___________________
(______________________) теңге. Кредит
шарты бойынша міндеттемелерді толық
мерзімінен
бұрын
орындаған
кезде
Сақтанушының Сақтандыру сыйақысы
мөлшерінің 20%-ын (жиырма пайызын)
шегеріп
тастай
отырып,
сақтандыру
қорғанысы қолданылатын пайдаланылмаған
кезеңі үшін Сақтандыру сыйақысының бір
бөлігін қайтаруға құқығы бар.
2.5. Сақтандыру сыйлықақысы Сақтандыру
шартына қол қойылған күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде бір мезгілде не
сақтандыру жарналарын енгізу арқылы
бөліп-бөліп
төленеді.
Сақтандыру
сыйлықақысын
бөліп-бөліп
төлеген
жағдайда төлем Сақтандыру шартына 1қосымшаға сәйкес кесте бойынша жүзеге
асырылады.
2.6. Сақтандыру сыйақысы Сақтандыру
шартында көрсетілген мерзімге дейін толық
мөлшерде
төленбеген
жағдайда,
Сақтандырушы
Сақтандыру
шарты
бойынша
сақтандыру
қорғанысының
қолданылуын кезекті сақтандыру жарнасын
төлеудің мерзімі өткен күнінен кейінгі
күннен бастап бір жақты тәртіппен тоқтата
тұрады.
Бұл
ретте
сақтандыру
қорғанысының қолданысын тоқтата тұру
кезеңінде болған Сақтандыру жағдайлары
бойынша
Сақтандырушы
жауапты
болмайды.
Сақтандырушы
ақшалай
міндеттемелерін уақтылы орындамағаны
үшін Сақтанушыдан тұрақсыздық айыбын
төлеуді талап етуге құқылы.
2.7. Егер Сақтандыру шарты бойынша
сақтандыру қорғанысының қолданылуы
тоқта тұрғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз)
күн ішінде Сақтанушыдан Сақтандыру
сыйақысы (мерзімі өткен сақтандыру
жарнасы және (немесе) кезекті сақтандыру
жарнасы, егер мұндай төлем мерзімі
басталса) төлемі түспесе Сақтандырушы
Сақтандыру шартының қолданылуын бір
жақты тәртіпте тоқтатады. Бұл жағдайда
Сақтандырушы Сақтанушыға және Пайда
алушыға Сақтандыру шартының 12-бөліміне

2.3. Страховая сумма _________________
__________ (указать сумму прописью)
(указать валюту), что на день заключения
Договора по курсу Национального Банка
Республики Казахстан составляет ________
(______________) тенге.
2.4. Страховая премия, подлежащая уплате
по настоящему Договору страхования,
составляет
___________________
(______________________)
тенге.
При
полном досрочном исполнении обязательств
по Кредитному договору, Страхователь
имеет право на возврат части Страховой
премии за неиспользованный период
действия страховой защиты с учетом вычета
20% (двадцати) от размера суммы Страховой
премии, подлежащей возврату.
2.5. Страховая
премия
оплачивается
единовременно в течение 5 (пять) рабочих
дней с даты подписания Договора
страхования либо в рассрочку путем
внесения страховых взносов. В случае
оплаты страховой премии в рассрочку,
оплата осуществляется по графику согласно
Приложению 1 к Договору страхования.
2.6. В случае неуплаты Страховой премии в
полном размере до указанного в Договоре
страхования срока, действие страховой
защиты
по
Договору
страхования
приостанавливается
в
одностороннем
порядке Страховщиком со дня, следующего
за днем просроченного срока оплаты
очередного страхового взноса. При этом
Страховщик не несет ответственности по
страховым случаям, произошедшим в
период приостановления действия страховой
защиты. Страховщик вправе требовать
уплаты неустойки за несвоевременное
исполнение
денежных
обязательств
Страхователем.
2.7. Действие
Договора
страхования
прекращается
Страховщиком
в
одностороннем порядке в случае, если в
течение 30 (тридцати) календарных дней
после приостановления действия страховой
защиты по Договору страхования, от
Страхователя
не
поступила
оплата
Страховой
премии
(просроченного
страхового взноса и (или) очередного
страхового взноса, если наступили сроки
такой оплаты). В этом случае Страховщик
письменно уведомляет Страхователя и
Выгодоприобретателя
о
прекращении
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сәйкес Сақтандыру шартының тоқтатылғаны
туралы жазбаша хабарлайды.
2.8. Сақтандыру қорғауының қолданысын
тоқтата тұру Сақтанушыны
Сақтандыру
шарты бұзылған күнге дейінгі сақтандыру
қорғауының
қолданылу
кезеңі
үшін
Сақтандыру сыйақысын толық төлеуден
босатпайды.
2.9. Сақтандыру арқылы қорғау тоқтатыла
тұрған жағдайда, Сақтандырушы мерзімі
өткен
сақтандыру
жарнасын
немесе
сақтандыру сыйақысын, сондай-ақ кезекті
сақтандыру жарнасын төлегеннен кейін
Сақтанушының жазбаша өтініші негізінде,
егер осындай төлеу мерзімі басталса,
сақтандыру
арқылы
қорғаудың
қолданылуын қайта бастауға құқылы. Бұл
ретте Сақтандыру шартының қолданылуы
ұзартылмайды
және
сақтандыру
қорғанысының қолданысы тоқтатыла тұрған
кезең үшін төленген Сақтандыру сыйақысы
(сақтандыру жарнасы) қайтарылмайды.
2.10. Шартсыз
франшиза
мөлшері
Сақтандыру
сомасының
____________
(__________)
құрайды.
Шартсыз
франшизаның
көрсетілген
мөлшері
Сақтандырушы
осы
Шарт
бойынша
сақтандыру төлемдерін жүзеге асырған
кезінде ұстап қалатын шекті сома болып
табылады. Шартсыз франшизаны ұстап қалу
тәртібі осы Шарттың 10.3-тармағында
белгіленген.
2.11. Сақтандыру қорғанысы Сақтандыру
шартының
5-бөлімінде
айқындалған
мерзімге беріледі.
2.12. Сақтандыру сыныбы - қарыздарды
сақтандыру.
2.13. Сақтанушы Шартқа қол қойылған күні
Сақтандырушының
www.kazakhexport.kz
корпоративтік
Интернет-ресурсында
орналастырылған
Қарыздарды
ерікті
сақтандыруды сақтандыру қағидаларымен
танысқанын және сақтандыру шарттарымен
келісетінін растайды.
3. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ
3.1. Осы Сақтандыру шартының талаптары
бойынша Сақтандыру шартының осы
бөлімінде айқындалған және төменде
аталған сақтандыру оқиғаларының басталуы
салдарынан Пайда алушыға Залал келтірген

Договора страхования в соответствии с
разделом 12 Договора страхования.
2.8. Приостановление действия страховой
защиты не освобождает Страхователя от
полной уплаты Страховой премии за период
действия страховой защиты до даты
расторжения Договора страхования.
2.9. В случае приостановления Страховой
защиты, Страховщик вправе возобновить
действие страховой защиты на основании
письменного заявления Страхователя после
оплаты просроченного страхового взноса
либо Страховой премии, а также очередного
страхового взноса, если наступил срок такой
оплаты. При этом действие Договора
страхования не продлевается и уплаченная
Страховая премия (страховой взнос) за
период приостановления действия страховой
защиты не возвращается.
2.10. Размер
безусловной
франшизы
составляет ________ (__________) от
Страховой суммы. Указанный размер
безусловной франшизы является предельной
суммой, удерживаемой Страховщиком при
осуществлении страховых выплат по
настоящему Договору. Порядок удержания
безусловной франшизы установлен пунктом
10.3. настоящего Договора.
2.11. Страховая защита предоставляется на
срок, определенный в разделе 5 Договора
страхования.
2.12. Класс страхования – страхование
займов.
2.13. Страхователь на дату подписания
Договора подтверждает, что ознакомлен с
Правилами страхования добровольного
страхования займов, размещенных на
корпоративном
Интернет-ресурсе
Страховщика www.kazakhexport.kz и с
условиями страхования согласен.

3.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. По условиям настоящего Договора
страхования, Страховым случаем является
факт наступления события, определенного
настоящим разделом Договора страхования,
и
причинившего
Убыток
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оқиғаның басталу фактісі Сақтандыру
жағдайы болып табылады:
3.1.1.
Келесі
сипаттағы
сақтандыру
оқиғалары:
1)
Сақтанушының Негізгі борышты өтеу
бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді
Кредиттік
шартқа
қосымша
болып
табылатын өтеу кестесінде белгіленген
күннен
бастап
____
(____)
күнтізбелік/жұмыс күні орындамауы (тиісті
түрде орындамауы);
2)
Сақтанушының банкроттығы және
(немесе) таратылуы.
3.2. Сақтандыру
жағдайы
ретінде
қарастырылатын оқиға төменде аталған
барлық белгілерге ие болуы тиіс:
1)
оқиғаның басталу ықтималдығы мен
кездейсоқтығы;
2)
оқиғаның басталу нақты уақытына
немесе орнына, сондай-ақ оқиғаның
басталуы
нәтижесіндегі
шығындар
мөлшеріне қатысты болжамсыздық;
3)
Сақтандыру шартының қолданылуы
шегінде оқиға сөзсіз және объективті болуы
тиіс деген қауіптің болмауы, бұл туралы
оның тараптары немесе кем дегенде
Сақтанушының алдын ала білуі немесе
алдын ала хабардар болуы;
4)
оқиғаның басталуында Сақтанушының
мүліктік мүддесі үшін теріс, тиімсіз
экономикалық салдарлар болады;
5)
оқиғаның басталуы Сақтанушының
ерік білдіруімен және (немесе) ниетімен
байланысты емес және пайда табу және
(немесе) ұтыс(алыпсатарлық тәуекел) алу
мақсатын көздемейді.

4. САҚТАНДЫРУШЫНЫ
САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІН ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУДАН БОСАТУ НЕГІЗДЕРІ

Выгодоприобретателю
вследствие
наступления
ниже
перечисленных
страховых событий:
3.1.1. Страховые события следующего
характера:
1)
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение) Страхователем, принятых на
себя обязательств по погашению Основного
долга, длительностью от____ (____)
календарных/рабочих
дней,
с
даты
установленной
графиком
погашения,
являющемуся приложением к Кредитному
договору;
2) банкротство и (или) ликвидация
Страхователя.
3.2. Событие, рассматриваемое в качестве
Страхового случая, должно обладать всеми
нижеперечисленными признаками:
1)
вероятности
и
случайности
наступления события;
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
страхования, о чем его Стороны или, по
крайней мере, Страхователь заведомо знали
или заранее были осведомлены;
4)
наступление
события
имеет
отрицательные, невыгодные экономические
последствия для имущественного интереса
Страхователя;
5)
наступление события не связано с
волеизъявлением
и
(или)
умыслом
Страхователя и не предусматривает цель
извлечения выгоды и (или) получения
выигрыша (спекулятивный риск).

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
СТРАХОВЩИКА ОТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
4.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін 4.1. Страховщик
освобождается
от
жүзеге асырудан мынадай негіздер бойынша осуществления страховой выплаты по
босатылады:
следующим основаниям:
4.
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1) Пайда алушының Залалдарды өтеу
туралы талаптары Сақтандыру сомасының
мөлшерінен асып кететін болса;
2) залал
мен
шығыстар
ядролық
жарылыстың,
радиацияның
немесе
радиоактивтік зақымданудың, әскери ісқимылдардың, азаматтық соғыстың, әр түрлі
халық
толқуларының,
жаппай
тәртіпсіздіктердің немесе ереуілдердің әсері
нәтижесінде туындаған болса;
3) Кредиттік шарт жарамсыз деп танылса;
4) Кредит шартына, кепіл шартына, кепілдік
шартына немесе кепілгерлікке өзгерістерді
жазбаша Сақтандырушының келісімінсіз
енгізсе;
5) Пайда
алушының
Сақтандырушыға
сақтандыру объектісі, сақтандыру тәуекелі,
Сақтандыру жағдайы және оның салдары
туралы
көрінеу
жалған
мәліметтер
хабарласа;
6) Пайда алушының Залалға жауапты
тұлғадан немесе үшінші тараптан Залалдың
толық өтеуін алуы;
7) Пайда
алушының
Сақтандырушыға
Сақтандыру
жағдайының
басталу
жағдайларын тексеруде және келтірілген
Залалдың мөлшерін белгілеуде кедергі
келтіруі;
8) Пайда алушының (банктің) Сақтанушыға
Кредит шарты бойынша өзінің талап ету
құқығынан, оның ішінде сот немесе соттан
тыс тәртіппен бас тартуы.
5. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ
ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ МЕН ОРНЫ
5.1. Осы Сақтандыру шарты 20___ ж. "__"
____ бастап күшіне енеді және Тараптар
үшін міндетті болады және 20___ ж. "__"
____ дейін қолданылады.
5.2. Сақтандыру
шарты
бойынша
сақтандыру
қорғанысы
Сақтанушы
Сақтандыру сыйлықақысын төлеген күннен
бастап, ал оны бөліп - бөліп төлеген кезде бірінші сақтандыру жарнасын төлеген
күннен, 20___ ж. "__" ____ бастап күшіне
енеді және 20___ ж. "__" ____ дейін
қолданылады.
5.3. Шартының
қолданылу
орны
(сақтандыру аумағы): _________________.

1) требования Выгодоприобретателя о
возмещении Убытков превышают размер
Страховой суммы;
2) ущерб и расходы возникли в результате
воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного
заражения,
военных
действий, гражданской войны, народных
волнений
всякого
рода,
массовых
беспорядков или забастовок;
3) признания
Кредитного
договора
недействительным;
4) внесение изменений в Кредитный
договор, договор залога, договор гарантии
или поручительство без письменного
согласования
таких
изменений
со
Страховщиком;
5) сообщение
Выгодоприобретателем
Страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования, страховом риске,
Страховом случае и его последствиях;
6) получение
Выгодоприобретателем
полного возмещения Убытка от лица,
ответственного за Убытки, или третьей
стороны;
7) воспрепятствование
Выгодоприобретателем Страховщику в
расследовании обстоятельств наступления
Страхового случая и в установлении размера
причиненного Убытка;
8) отказ Выгодоприобретателя (банка) от
своего права требования по Кредитному
договору к Страхователю, в том числе в
судебном или внесудебном порядке.

5.

СРОК И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Настоящий
Договор
страхования
вступает в силу и становится обязательным
для Сторон с «__» ____ 20___ года и
действует до «__» ____ 20__ года.
5.2. Страховая защита по Договору
страхования вступает в силу с даты уплаты
Страхователем Страховой премии, а при
уплате ее в рассрочку - первого страхового
взноса, с «__» ____ 20 __ года и действует до
___________ года.
5.3. Место действия Договора (территория
страхования): _________________.
5.4. Настоящий
Договор
страхования
досрочно прекращает свое действие на
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5.4. Осы
Сақтандыру
шарты
осы условиях, установленных разделом
Сақтандыру
шартының
12-бөлімінде настоящего Договора страхования.
белгіленген шарттарда өз қолданысын
мерзімінен бұрын тоқтатады.
6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
6.1. Сақтанушы:
1) Сақтандырушыдан
оның
төлем
қабілеттілігі мен қаржылық тұрақтылығы
туралы ақпаратты талап етуге;
2) Сақтандырушыдан
Сақтандыру
шартының талаптарына сәйкес Пайда
алушыға сақтандыру төлемін жүзеге
асыруды талап етуге құқылы.
6.2. Сақтанушы:
1) Сақтандыру шартын жасасу кезінде
Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін
бағалау үшін елеулі маңызы бар өзіне белгілі
барлық
жағдайлар
туралы
және
Сақтандырушының Сақтандыру шартын
жасасу туралы шешімін қабылдағаны
жөнінде хабарлауға;
2) Сақтандыру
шартында
белгіленген
мөлшерде,
тәртіпте
және
мерзімде
Сақтандыру сыйлықақысын толық көлемде
төлеу;
3) Шарт жасасу кезінде Сақтандырушыға
хабарланған мән-жайлардағы өзіне белгілі
болған елеулі өзгерістер туралы, егер бұл
өзгерістер Шарттың қолданылу кезеңінде
сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі
әсер етуі мүмкін болса, Сақтандырушыға
дереу хабарлауға;
4) Сақтандыру
шартының
қолданылу
кезеңінде Сақтандыру тәуекелі жағдайының
өзгергені туралы Сақтандырушыға өзіне
мәлім болған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс
күнінен кешіктірмей дереу жазбаша
хабарлауға;
5) Сақтандырушыны
Сақтандыру
жағдайының белгілері бар оқиғаның
және/немесе
нәтижесінде
Сақтандыру
жағдайы басталуы мүмкін оқиғаның
басталғаны туралы дереу хабардар етуге;
6) Сақтандыру жағдайынан болған Залалды
азайтуға арналған шараларды қабылдауға;
7) Сақтандырушыға
Сақтандыру
жағдайының себептері, барысы және
салдары, келтірілген Залалдың сипаты мен
мөлшері туралы айтуға мүмкіндік беретін
өзіндегі бар барлық ақпаратты беруге;

6.

12

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТОРОН

6.1. Страхователь имеет право:
1) требовать от Страховщика информацию о
его платежеспособности и финансовой
устойчивости;
2) требовать от Страховщика осуществить
Страховую выплату Выгодоприобретателю,
в соответствии с условиями Договора
страхования.
6.2. Страхователь обязан:
1) при заключении Договора страхования
сообщить Страховщику обо всех известных
ему
обстоятельствах,
имеющих
существенное
значение,
для
оценки
страхового риска и принятия Страховщиком
решения
о
заключении
Договора
страхования;
2) оплатить Страховую премию в полном
объеме, в размере, порядке и сроки,
установленные Договором страхования;
3) незамедлительно сообщать Страховщику
о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора,
если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска в
период действия Договора;
4) в период действия Договора страхования
незамедлительно письменно информировать
Страховщика, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента, когда ему стало известно, об
изменении состояния Страхового риска;
5) незамедлительно
уведомлять
Страховщика о наступлении события,
имеющего признаки Страхового случая
и/или последствием которого может быть
наступление Страхового случая;
6) принять меры к уменьшению Убытка от
Cтрахового случая;
7) предоставлять
Страховщику
всю
имеющуюся
у
него
информацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и
последствиях Страхового случая, характере
и размерах причиненного Убытка;
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8) Сақтандырушының бірінші сұрау салуы
бойынша қарыздың мақсатты пайдаланылуы
туралы ақпарат беруге;
9) Сақтандырушының бірінші талап етуі
бойынша Сақтандыру төлемі бойынша
берешек сомасын жазбаша хабарламада
көрсетілген мерзімде Сақтандырушының
банктік шотына ақша аудару арқылы өтеуге,
оның ішінде Сақтандырушының және Пайда
алушының алдын ала жазбаша келісімімен,
өзінің меншік құқығындағы мүлікті өз
бетінше сату арқылы Сақтандырушы
берешегін өтеуге міндетті;
10) Сақтандырушыға ауысқан талап ету
құқығын іске асыруға кедергі келтірмеуге;
11) Сақтандырушының сұрауы келіп түскен
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
Сақтандырушыға
Сақтандыру
сыйлықақысын төлеу жөніндегі берешекті
өтеуге
және/немесе
Сақтанушыда
Сақтандырушы
алдында
туындаған
төленген сақтандыру сомасын өтеуге
қатысты барлық құжаттар мен ақпаратты
ұсынуға;
12) Сақтандырушының және/немесе Пайда
алушының жазбаша талабы бойынша оларға
оның төлем қабілеттілігі туралы ақпарат
беруге; өзінің өндірістік (сауда) объектілерін
тікелей қарап тексеру және (немесе) Пайда
алушыға және (немесе) Сақтандырушыға
қажетті шарттармен (мерзімде, көлемде)
қаржы-шаруашылық
қызметі
туралы
құжаттар мен ақпарат беру арқылы
Сақтанушының
қарыздың
мақсатты
пайдаланылуын, оның қамтамасыз етілуін
және қаржы-шаруашылық қызметін тексеру
мүмкіндігі;
Сақтандырушыға
Сақтанушының
6.2-тармақтың
25)
тармақшасында
көрсетілген
Сақтандырушының ерекше талаптарын
орындағанын
растайтын
құжаттарды
(болған кезде) ұсынуға;
13) Сақтандырушыға Кредит шартының
талаптарын бұзушылықтары туралы, оның
ішінде негізгі борыштың және (немесе)
қарызды пайдаланғаны үшін сыйақының
сомасын
төлеу
(қайтару)
мерзімін
кешіктіргені туралы жедел түрде, Кредиттік
шарттың талаптары бұзылған күннен кейін 5
(бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, жазбаша
хабарлауға;
14) Пайда алушы Кредиттік шарт бойынша
міндеттемелерді
орындау
туралы
талаптарды
ұсынған
жағдайда
өз

8) по первому запросу Страховщика
предоставлять информацию о целевом
использовании займа;
9) по первому требованию Страховщика
погасить
сумму
задолженности
по
Страховой выплате в срок, указанный в
письменном
уведомлении,
путем
перечисления денег на банковский счет
Страховщика, в том числе погасить
задолженность перед Страховщиком путем
самостоятельной реализации имущества,
находящегося у него на праве собственности
c предварительного письменного согласия
Страховщика;
10) не препятствовать Страховщику в
реализации перешедшего к нему права
требования;
11) предоставить Страховщику, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты поступления
запроса Страховщика все документы и
информацию,
касающуюся
погашения
задолженности по оплате страховой премии
и/или возмещению уплаченной страховой
суммы, возникшей у Страхователя перед
Страховщиком;
12) по
письменному
требованию
Страховщика и/или Выгодоприобретателя
представить им информацию о его
платежеспособности; возможность проверки
целевого
использования
займа,
его
обеспеченности и финансово-хозяйственной
деятельности
Страхователя,
путем
непосредственного
осмотра
его
производственных (торговых) объектов и
(или)
предоставления
документов
и
информации о финансово-хозяйственной
деятельности, на условиях (срок, объем),
необходимых Выгодоприобретателю и (или)
Страховщику; предоставить Страховщику
документы, подтверждающие исполнение
Страхователем
особых
условий
Страховщика указанные в подпункте 25)
пункта 6.2. (при наличии);
13) незамедлительно, но в любом случае не
позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих
за днем нарушения условий Кредитного
договора, письменно извещать Страховщика
обо всех допущенных им нарушениях
Кредитного договора, в том числе о
просрочке уплаты (возврата) суммы
Основного долга и (или) вознаграждения за
пользование займом;
14) в
случае
предъявления
Выгодоприобретателем
требований
об
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міндеттемелерін
тиісінше
орындауға
қалыптасқан жағдайда барлық ақылға
қонымды және қолжетімді шараларды
белгіленген мерзімде және тәртіппен
орындауға;
15) Сақтандырушыдан
Кредит
шарты
міндеттемелерінің орындалуы, оның ішінде
жасалған Кредит шартының талаптарын
бұзу туралы ақпарат беруге жазбаша сұрау
салу алынған күннен бастап, ___ (___)
жұмыс
күнінен
кешіктірмей
Сақтандырушыға сұрау салуда көрсетілген
ақпаратты жазбаша нысанда ұсынуға;
16) Банк деректемелері және (немесе)
орналасқан жері өзгерген кезде, 3 (үш)
жұмыс күні ішінде Сақтандырушыға және
Пайда алушыға ол туралы жазбаша
хабарлауға;
17) Сақтандыру төлемін жүзеге асырғаннан
кейін Сақтандырушы алдында өзінің
мүлкімен (Сақтанушыдан талап ету құқығы
мөлшерінде) жауап беруге;
18) Сақтандырушыға жүзеге асырылған
Сақтандыру
төлемінің
шотына
Сақтанушының кепілге салынған мүлкін
соттан тыс/соттық сату кезінде түскен
ақшаның барлық сомасын аударуға, бірақ
Сақтандыру төлемінің сомасынан аспауы
тиіс;
19) сақтандыру төлемі бойынша борыш
уақтылы
өтелмеген
жағдайда,
Сақтандырушыға сақтандыру төлемінің
сомасынан мерзімі өткен әрбір күн үшін
0,01% (нөл бүтін жүзден бір пайыз)
мөлшерінде өсімпұл төлеуге;
20) Сақтандыру шарты бойынша өзіне
қабылдаған міндеттемелерді тиісті түрде
орындауға;
21) Сақтандыру жағдайы басталған кезде
ықтимал залалдардың алдын алу немесе
оларды азайту үшін қалыптасқан мәнжайларда ақылға қонымды және қолдан
келетін
шараларды
қолдануға
және
Сақтандырушының
нұсқауларын
(егер
нұсқаулар
сақтанушыға
жазбаша
хабарланса) ұстануға;
22) тәуекелдерді
болдырмауға
және
Сақтандыру жағдайының басталуына жол
бермеуге мүдделі болуға;
23) экспортталатын өнімнің, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің көлемін алынған
мемлекеттік қолдау көлемінен кем емес
сомаға қамтамасыз етуге;

исполнении обязательств по Кредитному
договору, исполнить в установленный срок и
порядке все разумные и доступные в
сложившейся
ситуации
меры
к
надлежащему
исполнению
своих
обязательств;
15) при получении письменного запроса от
Страховщика о предоставлении информации
об исполнении обязательств по Кредитному
договору, в том числе допущенных
нарушениях
условий
заключенного
Кредитного договора, в срок не позднее ___
(___) рабочих дней с даты его получения
представить Страховщику в письменной
форме информацию, указанную в таком
запросе;
16) при изменении банковских реквизитов и
(или) местонахождения в течение 3 (трех)
рабочих
дней
письменно
уведомить
Страховщика и Выгодоприобретателя;
17) отвечать своим имуществом перед
Страховщиком (в размере права требования
к Страхователю), после осуществления
Страховой выплаты;
18) перечислить Страховщику в счет
осуществленной Страховой выплаты всю
сумму
денег,
вырученную
при
внесудебной/судебной
реализации
заложенного имущества Страхователя, но не
более суммы Страховой выплаты;
19) выплатить Страховщику пеню в размере
0,01% (ноль целых одна сотая процента) за
каждый день просрочки от суммы Страховой
выплаты, в случае несвоевременного
погашения задолженности по Страховой
выплате;
20) надлежащим
образом
исполнять
принятые на себя обязательства по Договору
страхования;
21) при наступлении Страхового случая
принять
разумные
и
доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
предотвратить или уменьшить возможные
убытки, и следовать указаниям Страховщика
(если указания письменно сообщены
Страхователю);
22) быть
заинтересованным
в
предотвращении рисков и недопущении
наступления Cтрахового случая;
23) обеспечить
объем
экспортируемой
продукции, работ, услуг на сумму не менее
объема
полученной
государственной
поддержки;
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24) Сақтандыру
шартының
қолданылу
мерзімі ішінде, тоқсан сайын, есепті
тоқсаннан кейінгі айдың 30-күнінен
кешіктірмей Сақтандырушыға мынадай
ақпаратты жазбаша түрде ұсынуға:
 Сақтанушының
есепті
тоқсандағы
экспорттық түсімінің көлемі;
 Сақтанушының
есепті
тоқсандағы
экспорттық түсімінің сомасы;
 Сақтанушы есепті тоқсанда өндірген
өнімнің/
орындаған
жұмыстардың/көрсеткен
қызметтердің
көлемі;
 Сақтанушының есепті тоқсандағы жұмыс
орындарының саны;
 Сақтанушының
есепті
тоқсанда
құрылған жаңа жұмыс орындарының саны;
 Сақтанушының есепті тоқсанда төлеген
салық сомасы.
25) мынадай ерекше шарттарды тиісті түрде
орындауға міндетті: (Сақтандырушының
уәкілетті алқалы органының шешіміне
сәйкес көзделуі мүмкін; олар болмаған
жағдайда толтырылмайды)
6.3. Сақтандырушы:
1) Сақтанушы мен Пайда алушы ұсынған
ақпарат
пен
құжаттарды,
сондай-ақ
Сақтанушының Кредиттік шарттың және
осы Сақтандыру шартының талаптары мен
шарттарын орындауын тексеруге;
2) Сақтандыру жағдайының белгілері бар
оқиғаның себептері мен жағдайларын өз
бетінше анықтауға, оның ішінде Пайда
алушыға және құзыретті органдарға сұрау
жолдауға;
3) Сақтанушыдан және Пайда алушыдан
Сақтандыру жағдайының фактісін, оның
туындау жағдайларын анықтау үшін қажетті
ақпарат беруді талап етуге;
4) Сақтандыру жағдайының белгілері бар
және/немесе оның салдарынан сақтандыру
жағдайының басталуы мүмкін Сақтандыру
оқиғасының басталғаны туралы хабарлама
алғаннан кейін Пайда алушыдан сотқа талап
арыз беруді, Сақтанушыдан және/немесе
Кепілгер/Кепілдік беруші Кредиттік шарт
бойынша берешектің бір бөлігін немесе
бүкіл сомасын өндіріп алу туралы талап
қоюға;
5) кез келген уақытта Сақтанушының
қаржылық жағдайын тексеруге, оның
ішінде,
бірақ
онымен
шектелмей,
Сақтанушыдан осы Сақтандыру шартында

24) в течение срока действия Договора
страхования, ежеквартально, не позднее 30го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом,
в
письменном
виде
предоставлять Страховщику следующую
информацию:
 объем экспортной выручки Страхователя
за отчетный квартал;
 сумма экспортной выручки Страхователя
за отчетный квартал;
 объём
произведённой
продукции/выполненных работ/оказанных
услуг Страхователем за отчетный квартал;
 количество рабочих мест Страхователя
всего за отчетный квартал;
 количество созданных новых рабочих
мест Страхователем за отчетный квартал;
 сумма
выплаченных
налогов
Страхователем в отчетном квартале.
25) надлежащим
образом
исполнять
следующие особые условия: (могут быть
предусмотрены в соответствии с решением
уполномоченного коллегиального органа
Страховщика; в случае их отсутствия не
заполняется)
6.3. Страховщик имеет право:
1)
проверять
предоставленную
Страхователем и Выгодоприобретателем
информацию и документы, а также
выполнение Страхователем требований и
условий Кредитного договора и настоящего
Договора страхования;
2) самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства
события,
имеющего
признаки Страхового случая, в том числе
направлять запросы Выгодоприобретателю
и в компетентные органы;
3)
требовать
от
Страхователя
и
Выгодоприобретателя
предоставление
информации,
необходимой,
для
установления факта Страхового случая,
обстоятельств его возникновения;
4) после получения уведомления о
наступлении события, имеющего признаки
Страхового случая и/или последствием
которого
может
быть
наступление
Страхового
случая,
требовать
от
Выгодоприобретателя подачи в суд искового
заявления, о взыскании со Страхователя
и/или Гаранта/Поручителя части или всей
суммы задолженности по Кредитному
договору;
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көзделген
тәртіппен
Сақтанушының
қаржылық жағдайын растайтын кез келген
анықтамалар мен құжаттарды сұратуға;
6) Сақтандыру төлемі жүзеге асыру
жағдайында,
Сақтанушының
банктік
шоттарындағы ақша сомасымен қоса,
Сақтанушының Сақтандырушы алдындағы
берешегін өтеу үшін сомалар жеткіліксіз
болған жағдайда,
жетіспейтін соманы
Сақтандырушы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен Сақтанушының өзге
мүлкін сату есебінен алуға;
7) Сақтанушыдан Сақтандыру төлемі
бойынша берешекті ерікті түрде төлеуден
бас
тартқан
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
қарастырылғандай
мәжбүрлеу тәртібімен өсімпұл өндіріп алуға;
8) Сақтандыру
шарты
бойынша
Сақтандырушыда туындаған Сақтанушыдан
талап ету құқығын үшінші тұлғаға беруге;
9) Сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан
кейін
Сақтанушыдан
және/немесе
кепілгерден/кепіл
берушіден
сотқа
дейінгі/сот тәртібімен Сақтандыру төлемі
бойынша берешекті өтеуді талап етуге;
10) Сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан
кейін және Сақтандыру төлемі бойынша
берешекті өндіріп алу туралы сотқа арыз
талап түсірілгеннен кейін Пайда алушыны
сот шешім шығарғанға дейін дербес
талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлға
ретінде тартуға;
11) сот кепіл шартын немесе Кредиттік шарт
бойынша қамтамасыз етуді беру туралы өзге
шартты/келісімді жарамсыз деп таныған
жағдайда, Сақтандырушы жарамсыз деп
танылған
немесе
тоқтатылған
кепіл
шартында
көрсетілген
кепілзаттың
нарықтық құнына тең сақтандыру төлемінің
бір бөлігін жүзеге асырудан бас тартуға
құқылы.
Кейіннен
Сақтандырушының
Сақтанушыға
талап
қою
құқығы
(суброгация) жүзеге асырылған Сақтандыру
төлемі мөлшерінде ұсынылады;
12) Сақтандыру
шартының
қолданылу
мерзімін ұзартқан кезде Сақтандыру
сыйақысының және сақтандыру тарифінің
сомасын ұлғайтуға құқылы.
6.4. Сақтандырушы:
1) Сақтанушыны және Пайда алушыны
Қарыздарды
ерікті
сақтандыру
қағидаларымен таныстыруға және олардың

5) в любое время проверять финансовое
состояние Страхователя, включая, но не
ограничиваясь, запрашивать у Страхователя
любые
справки
и
документы,
подтверждающие финансовое состояние
Страхователя, в порядке, предусмотренном
настоящим Договором страхования;
6) в случае осуществления Страховой
выплаты, при недостаточности сумм для
погашения задолженности Страхователя
перед Страховщиком, включая суммы денег
на банковских счетах Страхователя,
Страховщик вправе получить недостающую
сумму за счет реализации прочего
имущества
Страхователя
в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан;
7) взыскивать в принудительном порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Республики Казахстан
пеню со Страхователя в случае его отказа в
добровольной выплате задолженности по
Страховой выплате;
8) переуступить третьим лицам право
требования к Страхователю, возникшее у
Страховщика по Договору страхования;
9) после осуществления Страховой выплаты,
требовать
от
Страхователя
и/или
Гаранта/Поручителя в досудебном/судебном
порядке
погасить
задолженность
по
Страховой выплате;
10) после осуществления Страховой
выплаты и подачи иска о взыскании
задолженности по Страховой выплате в суд,
привлечь Выгодоприобретателя в качестве
третьего
лица,
не
заявляющего
самостоятельные требования до вынесения
судом решения;
11) в случае признания судом договора
залога или иного договора/соглашения о
предоставлении обеспечения по Кредитному
договору недействительным, Страховщик
имеет право отказать в осуществлении части
Страховой выплаты, равной рыночной
стоимости предмета залога, указанного в
договоре
залога,
признанного
недействительным или прекращенным. В
последующем
право
требования
(суброгация) Страховщика к Страхователю
предъявляется в размере осуществленной
Страховой выплаты;
12) при продлении периода действия
Договора страхования, увеличить сумму
Страховой премии и страхового тарифа.
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талабы бойынша Қарыздарды ерікті
сақтандыру қағидаларының көшірмесін
ұсынуға (жіберуге);
2) Сақтанушы және (немесе) Пайда алушы
Сақтандыру шартын жоғалтқан жағдайда
оның телнұсқасын беруге, содан кейін
Сақтандыру шартының жоғалған данасы
жарамсыз деп есептеледі;
3) оқиға Сақтандыру жағдайы деп танылған
жағдайда,
Сақтандыру
шартында
белгіленген мөлшерде, тәртіппен және
мерзімдерде Сақтандыру төлемін жүргізуге;
4) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;
5) Сақтанушы немесе Пайда алушы немесе
олардың өкілі Сақтандыру төлемін жүзеге
асыру үшін қажетті барлық құжаттарды
ұсынбаған жағдайларда, соңғы құжаттар
пакетін алған күннен бастап 30 (отыз) күн
ішінде жетіспейтін құжаттар туралы оларды
хабардар етуге;
6) Пайда алушы Сақтандырушымен сотқа
дейінгі өндіріп алу (төлем талаптарын
жіберу, кепілдікті қамтамасыз етуді соттан
тыс іске асыру және ҚР қолданыстағы
заңнамасымен белгіленген өзге де шаралар)
және Кредиттік шарт бойынша берешекті
сот арқылы өндіріп алу жөніндегі ісшараларды келісу туралы жазбаша өтініш
берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде жазбаша жауап беруге;
7) Сақтандыру шартының 6.6-тармағының
13) тармақшасын ескере отырып, сотқа
Кредит шарты бойынша берешекті өндіріп
алу туралы талап-арыз бергені үшін
мемлекеттік баж төлеу бойынша Пайда
алушының шығыстарын өтеуге (процестік
құқықтық мирасқорлық);
8) Сақтандыру
шартында
көзделген
міндеттемелерін тиісті түрде орындауға
міндетті.
6.5. Пайда алушы:
1) Сақтандырушыдан төлем қабілеттілігі
және қаржылық тұрақтылығы туралы
ақпарат беруді талап етуге;
2) Сақтандырушыдан
Сақтандыру
шартының талаптарына сәйкес Сақтандыру
төлемін жүзеге асыруды талап етуге құқылы.
6.6. Пайда алушының міндеттері:
1) Сақтандыру шартын жасасу кезінде
Сақтандырушыға сақтандыру тәуекелін
бағалау
және
Сақтандырушының
Сақтандыру шартын жасасу туралы шешім
қабылдауы үшін елеулі мәні бар өзіне белгілі
барлық мән-жайлар туралы хабарлауға

6.4. Страховщик обязан:
1)
ознакомить
Страхователя
и
Выгодоприобретателя
с
Правилами
добровольного страхования займов и по их
требованию представить (направить) копию
Правил добровольного страхования займов;
2) выдать дубликат Договора страхования,
в случае его утраты Страхователем и (или)
Выгодоприобретателем,
после
чего
утраченный
экземпляр
Договора
страхования считается недействительным;
3) в случае признания события Страховым
случаем, произвести Страховую выплату в
размере, порядке и сроки, установленные
Договором страхования;
4) обеспечить тайну страхования;
5) в случаях непредставления Страхователем
или Выгодоприобретателем, либо их
представителем
всех
документов,
необходимых для осуществления Страховой
выплаты, уведомить их о недостающих
документах в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения
последнего пакета документов;
6) предоставить письменный ответ в течении
5 (пяти) рабочих дней с даты письменного
обращения
Выгодоприобретателя,
о
согласовании
со
Страховщиком
мероприятий по досудебному взысканию
(направление
платежного
требования,
внесудебная
реализация
залогового
обеспечения и иные меры, предусмотренные
действующим законодательством РК) и
судебному взысканию задолженности по
Кредитному договору;
7)
возместить
расходы
Выгодоприобретателя
по
уплате
государственной пошлины за подачу
искового заявления в суд о взыскании
задолженности по Кредитному договору, с
учетом подпункта 13) пункта 6.6 Договора
страхования
(процессуальное
правопреемство);
8) надлежащим образом исполнять свои
обязательства, предусмотренные Договором
страхования.
6.5. Выгодоприобретатель имеет право:
1) требовать от Страховщика, предоставить
информацию о его платежеспособности и
финансовой устойчивости;
2) требовать от Страховщика осуществить
Страховую выплату, в соответствии с
условиями Договора страхования.
6.6. Выгодоприобретатель обязан:
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міндетті, егер көрсетілген мән-жайлар
заңмен қорғалатын құпияға және/немесе
құпия ақпаратқа жататын болса, онда
оларды
Сақтанушының тиісті жазбаша
келісімімен беру ғана мүмкін болады. Бұл
ретте, Пайда алушы Сақтанушыдан осындай
келісімді алуды дербес қамтамасыз етеді;
2) Сақтандыру
шартының
қолданылу
мерзімі ішінде Сақтанушының қаржылық
жағдайының мониторингін жүзеге асыру
және Сақтандырушы бірінші рет сұрау
салған Сақтанушының қаржылық жағдайын
және Кредит шарты бойынша тараптардың
міндеттемелерді орындауын растайтын
анықтамалар мен құжаттардыды қоса
алғанда, барлық сұратылған ақпаратты,
сондай-ақ
қарыздың
мақсатты
пайдаланылуын растайтын құжаттарды
бірден ұсыну, бірақ олармен шектелмеу;
3) Сақтандырушыға
Сақтандыру
жағдайының себептері, барысы және
салдары, келтірілген Залалдың сипаты мен
мөлшері туралы айтуға мүмкіндік беретін
өзінде бар барлық ақпаратты беру;
4) Сақтандырушыны
Сақтандыру
жағдайының белгілері бар және/немесе
оның салдары Сақтандыру жағдайының
басталуы болуы мүмкін оқиға басталған
кезде күнтізбелік 90 күннен аспайтын
мерзімде хабардар ету;
5) Сақтандырушыға
9.2-тармақта
көрсетілген құжаттарды ұсыну. Сақтандыру
жағдайының
басталуын
растайтын
Сақтандыру шарттары;
6) Кредиттік шарт бойынша мерзімі өткен
берешек болған кезде Пайда алушының
дауды сотқа дейін жүргізген реттеу ісшаралары
туралы
Сақтандырушыны
жазбаша
түрде
осындай
шаралар
қабылданған күннен бастап, __ (____)
жұмыс күні ішінде хабардар ету;
7) Кредиттік шарт бойынша берешекті
сотқа дейін/сотпен өндіріп алу жөніндегі ісшараларды Сақтандырушыға Сақтандыру
жағдайының белгілері бар және/немесе
оның салдары Сақтандыру жағдайының
басталуы
болуы
мүмкін
оқиғаның
басталғаны туралы хабарлаған күннен
бастап ___ (____) жұмыс күні ішінде
Сақтандырушымен жазбаша түрде келісу;
8) Сақтандырушыға өзінің Сақтанушыға
талап қою құқығын тиісті түрде, бірақ
Сақтандыру төлемі жүзеге асырылған

1) при заключении Договора страхования,
сообщить Страховщику обо всех известных
ему
обстоятельствах,
имеющих
существенное
значение
для
оценки
страхового риска и принятия Страховщиком
решения
о
заключении
Договора
страхования, в случае если указанные
обстоятельства относятся к охраняемой
законом тайне и/или конфиденциальной
информации,
то
их
предоставление
возможно
только
при
наличии
соответствующего письменного согласия
Страхователя.
При
этом,
Выгодоприобретатель
самостоятельно
обеспечивает получение от Страхователя
такого согласия;
2) в течение срока действия Договора
страхования осуществлять мониторинг
финансового состояния Страхователя и по
первому запросу Страховщика предоставить
информацию, включая, но не ограничиваясь:
справки и документы, подтверждающие
финансовое состояние Страхователя и
исполнения
обязательств
сторон
по
Кредитному договору, а также документы,
подтверждающие целевое использование
займа;
3) предоставлять
Страховщику
всю
имеющуюся
у
него
информацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и
последствиях Страхового случая, характере
и размерах Убытка;
4) уведомлять Страховщика в срок, не более
90 календарных дней при наступлении
события, имеющего признаки Страхового
случая и/или последствием которого может
быть наступление Страхового случая;
5) предоставить Страховщику документы,
указанные в пункте 9.2. Договора
страхования, подтверждающие наступление
Страхового случая;
6) уведомлять Страховщика в письменном
виде о проведённых Выгодоприобретателем
мероприятиях
по
досудебному
урегулированию спора при наличии
просроченной
задолженности
по
Кредитному договору, в течение __ (____)
рабочих дней с даты принятия таких мер;
7) согласовать
со
Страховщиком
в
письменном
виде
мероприятия
по
досудебному/судебному
взысканию
задолженности по Кредитному договору в
течение ___ (____) рабочих дней с даты
уведомления Страховщика о наступлении
257

Қарызды ерікті сақтандыру шартының үлгі нысаны/ Типовая форма договора добровольного
страхования займа

күннен бастап ___ (_____) күнтізбелік
күннен кешіктірмей беру;
9) Сақтандырушының жазбаша талабын
алған сәттен бастап __ ( ___ ) жұмыс күнінен
кешіктірілмейтін мерзімде Пайда алушы
растаған кредиттік шарттардың, қарыз
сомасын
алу
туралы
төлем
тапсырмаларының, қарызды нысаналы
пайдалану актісінің көшірмелерін және
Пайда алушының 6.6-тармақтың 21)
тармақшасында
көрсетілген
Сақтандырушының ерекше талаптарын
орындағанын
растайтын
құжаттарды
(болған кезде) беру;
10) тіркелген сәттен бастап __ ( ___ ) жұмыс
күнінен
кешіктірілмейтін
мерзімде
Сақтандырушыны
Сақтанушының
Кредиттік шарт бойынша міндеттемелерінің
орындалуын Қамтамасыз ету болып
табылатын кепілдерді тіркеу туралы
жазбаша түрде хабардар ету;
11) Сақтанушы
Кредит
шартының
талаптарына сәйкес Негізгі борышты төлеу
мерзімін кешіктіріп алған жағдайда, сондайақ Сақтандыру жағдайы немесе Сақтандыру
жағдайының басталу тәуекелін артуы
туралы кез келген түрдегі хабарламаларды
(ақпарат) алған кезде Сақтандырушының
жазбаша келісімінсіз, қосымша қарыздар
беру арқылы Кредит шарты бойынша
Сақтанушының берешегінің өсуіне жол
бермеу;
12) Сақтандырушыға
Сақтанушының
ағымдағы және жинақ шоттарына үшінші
тұлғалардың Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес төлем талаптары,
инкассалық өкімдер, тыйым салулар,
шоттарға билік ету шектеулері қойылған
күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен
жоғары мерзімдегі төлем құжаттарын
ұсынуы туралы, сондай-ақ Пайда алушы
осындай ақпаратты алған күннен бастап __
(_____)
жұмыс күнінен кешіктірмей,
жүргізілген
мониторинг
қорытындылары бойынша Сақтанушының
іскерлік хат жазысуы немесе қаржылық
жағдайының нашарлауы салдарынан алған
кез келген өзге ақпарат туралы жазбаша
хабарлау;
13) Сақтандырушының талабы бойынша
Сақтанушыдан және (немесе) Кепіл
берушіден/ кепілгерден Кредиттік шарт
бойынша берешекті өндіріп алуға талап
арызбен
сотқа жүгіну, сондай-ақ

события, имеющего признаки Страхового
случая и/или последствием которого может
быть наступление Страхового случая;
8) надлежащим
образом
передать
Страховщику свои права требования к
Страхователю, но не позднее ___ (_____)
календарных дней, с даты осуществления
Страховой выплаты;
9) в срок не позднее __ (____) рабочих дней
с
момента
получения
письменного
требования Страховщика предоставлять
заверенные Выгодоприобретателем копии
кредитных договоров, платежных поручений
о получении суммы займа, акта целевого
использования
займа
и
документы,
подтверждающие
исполнение
Выгодоприобретателем особых условий
Страховщика указанные в подпункте 21)
пункта 6.6. (при наличии);
10) в срок не позднее __ (____) рабочих дней
с момента регистрации в письменной форме
уведомить Страховщика о регистрации
залогов,
выступающих
Обеспечением
исполнения обязательств Страхователя по
Кредитному договору;
11) при наступлении просрочки по выплате
Страхователем Основного долга, согласно
условиям Кредитного договора, а также
Страхового случая или получения в любой
форме
уведомлений
(информации),
увеличивающих
риск
наступления
Страхового случая, не допускать роста
задолженности Страхователя по Кредитному
договору путем выдачи дополнительных
займов без письменного согласования
Страховщика;
12) письменно информировать Страховщика
о предъявлении к текущим и сберегательным
счетам Страхователя третьими лицами
платежных документов со сроком выше 10
(десяти) календарных дней с даты
выставления
платежных
требований,
инкассовых
распоряжений,
арестов,
ограничений распоряжением счетов в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан, а также о любой иной
информации,
полученной
Выгодоприобретателем вследствие деловой
переписки или ухудшения финансового
состояния
Страхователя
по
итогам
проведенного
мониторинга в срок не
позднее __ (_____) рабочих с дней с даты
получения такой информации;
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Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге
асырғаннан
кейін,
Пайда
алушы
тұлғасындағы
талап
қоюшыны
Сақтандырушыға
(процестік
құқық
мирасқорына) ауыстыру;
14) Сақтандыру төлемін жүзеге асырғанға
дейін, Сақтанушыдан және/немесе үшінші
тұлғалардан ақша алған немесе Кредиттік
шарттың
Кепілдік
шарты
бойынша
міндеттемелерді орындау нәтижесінде ақша
алған және/немесе Кредиттік шарт бойынша
кепілдік қамтамасыз етуді іске асырған
жағдайда, алдымен, Сақтанушының Негізгі
борыш бойынша берешекті өтеуі және
Кредиттік шартта Негізгі борышты төлеу
(қайтару) мерзімі өткен жағдайда, берешекті
өтеудің ұқсас кезектілігін қарастыру;
15) Сақтандыру
жағдайы
туралы
хабарламаны
алған
күннен
бастап
күнтізбелік ___ ( ___ ) күннен аспайтын
мерзімде
Сақтандырушыға
барлық
құжаттарды, дәлелдемелерді беру және оған
Сақтандырушының өзіне өткен талап ету
құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті
Сақтандыру жағдайы бойынша барлық
мәліметтерді хабарлау;
16) сақтандыру төлемі жүзеге асырылғаннан
кейін, Пайда алушы қандай да бір негіздер
бойынша
және
жағдайларда,
егер
Тараптармен қосымша өзгеше келісілмесе,
Кредит шартының талаптарына сәйкес
Негізгі борыштың қалдығына сыйақы,
өсімпұл
және
айыппұлды
есептеуді
қоспағанда, Сақтанушының Пайда алушы
алдындағы берешегін ұлғайта алмайды;
17) Сақтандыру
шарты
бойынша
Сақтандыру
төлемін
жүзеге
асыру
нәтижесінде туындаған берешек соманы
Сақтандырушының
талабы
бойынша
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген тәртіппен Сақтанушының кез
келген банктік шоттарынан алу (есептен
шығару) немесе Пайда алушының банкінде
ашылған банктік шоттардан банктік
шоттарды тікелей дебеттеу арқылы ақшаны
алу; Сақтанушының банктік шоттарын
тікелей дебеттеуге негіз Сақтандыру шарты,
Кредиттік
шарттың
көшірмесі
және
Сақтанушының Сақтандырушы алдындағы
берешегін растайтын құжаттар болып
табылады;
18) Сақтанушыдан берешекті өндіріп алу
үшін
Қазақстан
Республикасының

13) по требованию Страховщика обратиться
в судебном порядке с исковым заявлением о
взыскании со Страхователя и (или)
Гаранта\Поручителя задолженности по
Кредитному договору, а также после
осуществления Страховщиком Страховой
выплаты произвести замену истца в лице
Выгодоприобретателя на Страховщика
(процессуальным правопреемником);
14) до осуществления Страховой выплаты, в
случае получения денег от Страхователя
и/или третьих лиц, либо получения денег в
результате исполнения обязательств по
Договору гарантии к Кредитному договору
и/или реализации залогового обеспечения по
Кредитному договору в первую очередь
погасить задолженность Страхователя по
Основному долгу и предусмотреть в
Кредитном
договоре
аналогичную
очередность погашения задолженности при
наступлении просрочки уплаты (возврата)
Основного долга;
15) в срок не более ___ (____) календарных
дней с даты уведомления о Страховом
случае
передать
Страховщику
все
документы, доказательства и сообщить ему
все сведения по Страховому случаю,
необходимые
для
осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права
требования;
16) после
осуществления
страховой
выплаты, Выгодоприобретатель ни при
каких основаниях и обстоятельствах не
может
увеличивать
задолженность
Страхователя перед Выгодоприобретателем,
за
исключением
начисления
вознаграждения, пени и штрафа на остаток
Основного долга в соответствии с условиями
Кредитного
договора,
если
иное
дополнительно не согласовано Сторонами;
17) изымать
(списывать)
с
любых
банковских счетов Страхователя сумму
задолженности, возникшей в результате
осуществления Страховой выплаты по
Договору страхования по требованию
Страховщика, в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан
либо списывать деньги с банковских счетов,
открытых в банке Выгодоприобретателя,
путем прямого дебетования банковских
счетов.
Основанием
для
прямого
дебетования
банковских
счетов
Страхователя
являются
Договор
страхования, копия Кредитного договора и
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қолданыстағы заңнамасында көзделген
тәртіппен үшінші тұлғаларды тартуға;
19) Сақтандырушыға Сақтандыру төлемін
жүзеге асыру нәтижесінде Сақтандырушы
алған құқықтарды жүзеге асыруға кедергі
келтірмеуге;
20) Сақтандыру
шартында
көзделген
міндеттемелерін тиісті түрде орындауға
міндетті.
21) мынадай ерекше шарттарды тиісті түрде
орындауға міндетті: (Сақтандырушының
уәкілетті алқалы органының шешіміне
сәйкес көзделуі мүмкін; олар болмаған
жағдайда толтырылмайды)

документы,
подтверждающие
задолженность
Страхователя
перед
Страховщиком;
18) привлекать
для
взыскания
задолженности со Страхователя третьих лиц
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Казахстан;
19) не препятствовать Страховщику в
осуществлении
прав,
полученных
Страховщиком в результате осуществления
Страховой выплаты;
20) надлежащим образом исполнять свои
обязательства, предусмотренные Договором
страхования.
21) надлежащим
образом
исполнять
следующие особые условия: (могут быть
предусмотрены в соответствии с решением
уполномоченного коллегиального органа
Страховщика; в случае их отсутствия не
заполняется)

7. САҚТАНУШЫНЫҢ ЖӘНЕ
(НЕМЕСЕ) ПАЙДА АЛУШЫНЫҢ
САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ
БАСТАЛҒАН КЕЗДЕГІ ӘРЕКЕТТЕРІ

7.
ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И
(ИЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

7.1. Сақтандыру жағдайының басталғанын,
сондай-ақ оның келтірген шығындарды
дәлелдеу Пайда алушыға жүктеледі.
7.2. Сақтандыру жағдайы басталған кезде
Пайда алушы:
1)
90 (тоқсан) күнтізбелік күннен
аспайтын
мерзімде
сақтандырушыға
сақтандыру жағдайының басталғаны туралы
жазбаша
түрде
хабарлауға
және
сақтандырушыны
істің
барлық
мәнжайларына қатысты қажетті ақпаратпен
және құжаттамамен, атап айтқанда, оқиғаға
тартылған тұлғалардың, оның ішінде талап
қоюшылардың аттарын, атаулары мен
мекен-жайларын қоса алғанда, осы оқиғаға
байланысты
алынған
ақпаратпен,
құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті;
2)
дауды сот арқылы реттеу кезінде
Сақтандырушының сот шешім шығарғанға
дейін «Дербес талаптарды мәлімдемейтін
үшінші тұлға» ретінде іске кіру құқығына
кедергі келтірмеуге, сондай-ақ сот алдында
«Дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші
тұлға» ретінде Сақтандырушыны іске тарту
туралы өтініш жасауға немесе Сақтандыру
төлемі жүзеге асырылғаннан кейін Пайда

7.1. Доказывание наступления Страхового
случая, а также причиненных им убытков
лежит на Выгодоприобретателе.
7.2. При наступлении Страхового случая
Выгодоприобретатель обязан:
1) в срок не более 90 (девяносто)
календарных дней сообщить Страховщику в
письменном виде о наступлении Страхового
случая,
и
обеспечить
Страховщика
необходимой
информацией
и
документацией
относительно
всех
обстоятельств
дела,
в
частности,
информацией, документами, полученными в
связи с данным событием, включая имена,
наименования и адреса лиц, вовлеченных в
событие, в том числе истцов;
2) при судебном урегулировании спора не
препятствовать
праву
Страховщика
вступить в дело в качестве «Третьего лица,
не
заявляющего
самостоятельные
требования» до вынесения судом решения, а
также ходатайствовать перед судом о
привлечении Страховщика к делу в качестве
«Третьего
лица,
не
заявляющего
самостоятельные требования» или после
осуществления
Страховой
выплаты
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алушы атынан талапкерді Сақтандырушыға
ауыстыруға өтініш жасауға міндетті.
7.3. 7.2-тармақта көрсетілген Сақтандыру
жағдайының
басталғаны
туралы
Сақтандырушыға
хабарламаса
немесе
уақтылы
хабарламаса,
егер
Сақтандырушының
Сақтандыру
жағдайының басталғаны туралы уақтылы
білгені не Сақтандырушыда бұл туралы
мәліметтердің болмағаны оның Сақтандыру
төлемін жүзеге асыру міндетіне әсер
етпейтіндігі дәлелденбесе, оның Сақтандыру
төлемінен бас тарту құқығы болады.
7.4. Сақтандыру жағдайы белгілері бар
оқиға болған жағдайда Пайда алушы
Сақтандырушының мүдделеріне қарсы
бағытталған іс-қимыл жасамауға және
Сақтандыру шартына сәйкес қабылданған
міндеттемелерді тиісті түрде орындауға
міндетті.
7.5. Пайда алушы сотқа дейінгі және сот
тәртібімен шағымдарды реттеу кезінде
сақтандырушыға өз өкілеттігін беруге
құқылы.
7.6. Егер
Пайда
алушы
талапкерді
Сақтандырушыға ауыстырған жағдайда,
Сақтандырушы Кредит шарты бойынша
берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап
арыз бергені үшін мемлекеттік баж төлеу
бойынша Пайда алушының шығыстарын
өтейді, бұл ретте мемлекеттік баж мөлшері
Сақтандыру шарты бойынша шартсыз
франшиза ескеріле отырып, Залал сомасынан
айқындалады.
8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ
КЕЗЕҢІНДЕ САҚТАНДЫРУ
ТӘУЕКЕЛІН АРТУДЫҢ САЛДАРЫ
8.1. Осы
Сақтандыру
шартының
қолданылу кезеңінде Пайда алушы мен
Сақтанушы Кредиттік шартқа, кепіл
шарттарына, кепілдік немесе кепілгерлік
шарттарына
мұндай
өзгерістерді
Сақтандырушымен жазбаша келісіп қана
енгізе алады.
8.2. Кредиттік шартқа, кепіл шартына,
кепілдік немесе кепілгерлік шартына
өзгерістер
енгізу
үшін
Пайда
алушы/Сақтанушы
Сақтандырушының
атына тиісті хат жібереді.

произвести
замену
истца
в
лице
Выгодоприобретателя на Страховщика.
7.3. Неуведомление или несвоевременное
уведомление Страховщика о наступлении
Страхового случая, указанное в пункте 7.2.,
дает ему право отказать в Страховой
выплате, если не будет доказано, что
Страховщик
своевременно
узнал
о
наступлении Страхового случая либо
отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности
осуществить Страховую выплату.
7.4. В случае наступления события,
имеющего признаки Страхового случая,
Выгодоприобретатель обязан не совершать
действий, направленных против интересов
Страховщика и надлежащим образом
исполнять принятые обязательства в
соответствии с Договором страхования.
7.5. Выгодоприобретатель
вправе
предоставить
Страховщику
свои
полномочия при урегулировании претензий
в досудебном и судебном порядке.
7.6. В случае судебного урегулирования
спора,
если
Выгодоприобретателем
произведена замена истца на Страховщика,
Страховщик
возмещает
расходы
Выгодоприобретателя
по
уплате
государственной пошлины за подачу
искового заявления в суд о взыскании
задолженности по Кредитному договору,
при этом размер государственной пошлины
определяется от суммы Убытка с учетом
безусловной франшизы по Договору
страхования.
ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.

8.1. В период действия настоящего
Договора страхования Выгодоприобретатель
и Страхователь могут вносить изменения в
Кредитный договор, договора залога,
договора гарантий или поручительств только
с
письменного
согласования
таких
изменений со Страховщиком.
8.2. Для внесения изменения в Кредитный
договор, договора залога, договора гарантий
или
поручительств
Выгодоприобретатель/Страхователь
направляют соответствующее письмо в
адрес Страховщика.
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8.3. Сақтандырушы өз кезегінде Пайда
алушыға/Сақтанушыға өзінің келісімін не
Кредиттік шартқа, кепіл шартына, кепілдік
немесе кепілгерлік шартына өзгерістер
енгізу бойынша өзінің дәлелді бас тартуын
ұсынады.
8.4. Кредиттік шартқа, кепіл шартына,
кепілдік немесе кепілгерлік шартына
өзгерістерді Сақтандырушының жазбаша
келісімінсіз енгізу Сақтандырушыны 4.1тармақтың
4)
тармақшасына
сәйкес
сақтандыру төлемін жүзеге асырудан
босатуға негіз болып табылады. Сақтандыру
шарты.
9. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ
БАСТАЛУЫН ЖӘНЕ ШЫҒЫН
МӨЛШЕРІН РАСТАЙТЫН
ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ
.
9.1. Сақтандырушыға Сақтандыру төлемі
туралы талапты Сақтанушы не Пайда алушы
тиісті талапты негіздейтін құжаттарды қоса
бере отырып, жазбаша нысанда ұсынады.
9.2. Сақтандыру жағдайының басталғанын
және Залал мөлшерін растайтын құжаттар:
1) Сақтандырушының
корпоративтік
интернет-ресурсында
орналастырылған
нысанға сәйкес сақтандыру оқиғасы туралы
өтініш;
2) Сақтанушы немесе Пайда алушы еркін
нысанда жасаған сақтандыру төлемі туралы
өтініш;
3) Сақтандыру шартының көшірмесі;
4) Кредиттік шарттың және оған қосымша
келісімдердің нотариалды куәландырылған
көшірмесі;
5) Кредит
шартының
талаптарында
қарастырылған құжаттарды қоса бере
отырып, Сақтанушының Кредиттік шарттың
талаптарына сәйкес залалды өтеу (төлеу)
қажеттігі туралы Сақтанушыға Пайда
алушының
жазбаша
талабының
(хабарламасының)
нотариалды
куәландырған көшірмесі;
6) Пайда алушының Кредиттік шарт
бойынша
Сақтанушының
қарыздық
берешегі туралы анықтамасы;
7) Сақтандырушының
тиісті
талабы
болған кезде кредиттік досьеден алынған
материалдардың көшірмелері/нотариалды
куәландырылған көшірмелері. Бұл ретте

8.3. Страховщик
в
свою
очередь
предоставляет
Выгодоприобретателю/Страхователю свое
согласие либо свой мотивированный отказ
по внесению изменений в Кредитный
договор, договора залога, договора гарантий
или поручительств.
8.4. Внесение изменений в Кредитный
договор, договора залога, договора гарантий
или поручительств без письменного
согласования
Страховщика
является
основанием освобождения Страховщика от
осуществления страховой выплаты в
соответствии с подпунктом 4) пункта 4.1.
Договора страхования.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ

9.

9.1. Требование о Страховой выплате к
Страховщику
предоставляется
Страхователем либо Выгодоприобретателем
в письменной форме с приложением
документов,
обосновывающих
соответствующее требование.
9.2. Документами,
подтверждающими
наступление Страхового случая и размер
убытков являются:
1) заявление о страховом случае согласно
форме, размещенной на корпоративном
Интернет-ресурсе Страховщика;
2) заявление
о
страховой
выплате,
составленное
Страхователем
или
Выгодоприобретателем в произвольной
форме;
3) копия Договора страхования;
4) нотариально
заверенная
копия
Кредитного договора и дополнительных
соглашений к нему;
5) нотариально
заверенная
копия
письменного требования (уведомления)
Выгодоприобретателя Страхователю, о
необходимости
возмещения
(уплаты)
Страхователем Убытка в соответствии с
условиями
Кредитного
договора,
с
приложением
документов,
предусмотренных условиями Кредитного
договора;
6) справка
Выгодоприобретателя
о
ссудной задолженности Страхователя по
Кредитному договору;
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Сақтандырушы Сақтандыру оқиғасының
басталғаны туралы өтінішті қарау үшін
қажетті құжаттардың белгілі бір тізбесін
беруге тиіс;
8) Сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін
Пайда алушының банктік деректемелерін
көрсете отырып залал мөлшерінің есебі;
9) Кредиттік шарт бойынша қамтамасыз
ету болып табылатын
кепіл, кепілзат,
кепілдік, кепілгерлік шарттарының және
өзге
де
шарттардың
нотариалды
куәландырылған көшірмелері (бар болса);
10) талап арыздың көшірмесі (бар болған
жағдайда);
11) Пайда алушының талап арызы бойынша
азаматтық іс қозғау туралы, Сақтанушыдан
кредит шарты бойынша берешек сомасын
өндіріп алу туралы соттың ұйғарымы (бар
болған жағдайда);
12) Кредит шарты бойынша Сақтанушының
берешек сомасын өндіріп алу туралы сот
шешімінің
түпнұсқасы
(бар
болған
жағдайда);
13) Залалдың
себебі
мен
мөлшерін
растайтын өзге де құжаттар.
9.3. Сот орындаушыларының, уәкілетті
лауазымды
тұлғалардың
және/немесе
мемлекеттік органдардың талаптары келіп
түскен жағдайда, Сақтандырушы Пайда
алушыдан және (немесе) Сақтанушыдан
келтірілген Залалдың себебі мен мөлшерін
растайтын кредиттік досьеден түпнұсқа
құжаттарды
талап
етуге
құқылы.
Құжаттарды беру тиісті қабылдау-тапсыру
актісімен ресімделеді.

7) нотариально
удостоверенные
копии/копии материалов из кредитного
досье при наличии соответствующего
требования Страховщика. Страховщик
должен
при
этом
предоставить
определенный
перечень
документов,
которые необходимы для рассмотрения
заявления о наступлении Страхового случая;
8) расчет размера Убытка с указанием
банковских
реквизитов
Выгодоприобретателя для осуществления
Страховой выплаты;
9) нотариально
заверенные
копии
договоров залога, заклада, гарантии,
поручительства
и
иных
договоров,
являющихся обеспечением по Кредитному
договору (при наличии), дополнительные
соглашения к ним;
10) копия
искового
заявления
(при
наличии);
11) определение суда о возбуждении
гражданского дела по исковому заявлению
Выгодоприобретателя, о взыскании со
Страхователя суммы задолженности по
Кредитному договору (при наличии);
12) оригинал решения суда о взыскании
суммы задолженности Страхователя по
Кредитному договору (при наличии);
13) иные документы, подтверждающие
причину и размер Убытка.
9.3. В случае поступления требований
судебных исполнителей, уполномоченных
должностных лиц и/или государственных
органов, Страховщик вправе потребовать от
Выгодоприобретателя и (или) Страхователя
оригиналы документов из кредитного досье,
подтверждающие
причину и
размер
причиненного
Убытка.
Передача
документов оформляется соответствующим
актом приема-передачи.

10. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН
ШАРТТАРЫ

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ

10.1. Сақтанушыдан (Пайда алушыдан)
Сақтандыру жағдайының басталуы, Күту
кезеңінің аяқталуы туралы жазбаша өтінішті
алғаннан кейін, сондай-ақ Сақтандыру
төлемі үшін қажетті құжаттарды ұсынғаннан
кейін Сақтандырушы 30 (отыз) жұмыс күні
ішінде келесі әрекеттерді жүзеге асырады:

10.1. После получения от Страхователя
(Выгодоприобретателя)
письменного
заявления о наступлении Страхового случая,
завершения Периода ожидания, а также
после предоставления необходимых для
Страховой
выплаты
документов,
Страховщик в течение 30 (тридцати) рабочих
дней осуществляет следующие действия:
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1) Сақтандыру қоғасының белгілері бар
оқиғаның басталу фактісін анықтайды;
2) Пайда алушының өтінішінде келтірілген
мәліметтердің
сәйкестігін
тексереді,
оқиғаның туындау себептерін айқындайды;
3) оқиғаны осы Шарттың 4.1 тармағына
сәйкес
Сақтандырушыны
Сақтандыру
төлемін жүзеге асырудан босату мәніне
тексереді;
4) оқиға Сақтандыру жағдайы деп танылған
кезде
Сақтандыру төлемінің мөлшерін
айқындайды, Сақтандыру жағдайы туралы
акт жасайды және Сақтандыру төлемі
туралы туралы шешім қабылдайды.
10.2. Сақтандырушы Сақтандыру төлемін
Сақтанушының немесе Пайда алушының
сақтандыру төлемі туралы жазбаша өтініші,
Сақтандырушы немесе Пайда алушы
ұсынған құжаттар және Сақтандыру оқиғасы
туралы акт негізінде жүргізеді.
10.3. Сақтандыру
сомасы
шегіндегі
сақтандыру төлемі (Сақтандыру шартының
2.3-тармағында көрсетілген Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасындағы
сома)
Сақтандыру
шартының
6.4тармағының 7) тармақшасын ескере отырып,
Шартсыз франшизаны шегеріп, Пайда
алушыға келтірілген Залал мөлшерінде
жүзеге асырылады. Бұл ретте Сақтандыру
төлемін жүзеге асыру кезінде сақтандыру
тәуекелін ұлғайтуға жол берілмейді.
10.4. Егер қарыз шетел валютасында
берілсе,
онда
Сақтандыру
төлемі
Сақтандырушы Сақтандыру жағдайы туралы
хабарламаны
алған
күнгі
Қазақстан
Республикасы Ұлттық банкінің бағамы
бойынша
Қазақстан
Республикасының
ұлттық
валютасы
теңгемен
жүзеге
асырылады.
Шартсыз франшизаны ұстап қалу тәртібін
Сақтандырушы
мынадай
тәртіппен
айқындайды:
_____________________________________
10.5. Залал Кредиттік шарт бойынша негізгі
борыш сомасынан аспайтын мөлшерде
айқындалады.
10.6. Кредиттік шарт бойынша қамтамасыз
ету болып табылатын кепіл шарты сот
тәртібімен
жарамсыз
деп
танылған
жағдайда, Сақтандыру төлемі кепілзаттың
құны шегеріле отырып, жүзеге асырылады.
10.7. Сақтандыру төлемін Сақтандырушы
мына шарттармен жүзеге асырады:

1) устанавливает
факт
наступления
события, имеющего признаки Страхового
случая;
2) проверяет соответствие приведенных в
заявлении Выгодоприобретателя сведений,
определяет
причины
возникновения
события;
3) проверяет
событие
на
предмет
освобождения
страховщика
от
осуществления страховой выплаты в
соответствии с пунктом 4.1 настоящего
Договора;
4) при признании события Страховым
случаем определяет размер Страховой
выплаты, составляет акт о Страховом случае
и принимает решение о Страховой выплате.
10.2. Страховая
выплата
производится
Страховщиком на основании письменного
заявления
Страхователя
или
Выгодоприобретателя о страховой выплате,
представленных
Страхователем
или
Выгодоприобретателем документов и акта о
Страховом случае.
10.3. Страховая выплата в пределах
Страховой суммы (сумма в национальной
валюте Республики Казахстан, указанная в
пункте
2.3
Договора
страхования)
осуществляется в размере причиненного
Выгодоприобретателю Убытка, с учетом
подпункта 7) пункта 6.4 Договора
страхования, за вычетом Безусловной
франшизы. При этом не допускается
увеличение
страхового
риска
при
осуществлении Страховой выплаты.
10.4. Если займ выдан в иностранной
валюте,
то
Страховая
выплата
осуществляется в национальной валюте
Республики Казахстан в тенге, по курсу
Национального Банка Республики Казахстан
на
дату
получения
Страховщиком
уведомления о Страховом случае.
Порядок удержания Безусловной франшизы
определяется Страховщиком в следующем
порядке:
_____________________________________
10.5. Убыток определяется в размере не
более суммы Основного долга по
Кредитному договору.
10.6. В случае, признания договора залога,
являющегося обеспечением по Кредитному
договору недействительным в судебном
порядке, Страховая выплата осуществляется
за вычетом стоимости предмета залога.
264

Қарызды ерікті сақтандыру шартының үлгі нысаны/ Типовая форма договора добровольного
страхования займа

1) Жасалған Кредиттік шарттың және
Сақтандыру
шартына
2-қосымшада
көрсетілген
уақтылы
ресімделген
Қамтамасыз етудің болуы;
2) Сақтанушының Сақтандыру шартына 3қосымшада көрсетілген талаптарды уақтылы
және тиісінше орындауы;
3) Пайда алушының мынадай ерекше
шарттарды уақытылы және тиісті түрде
орындауы:
__________________
(Сақтандырушының
уәкілетті
алқалы
органының шешіміне сәйкес көзделуі мүмкін;
олар болмаған жағдайда толтырылмайды).

10.7. Страховая выплата осуществляется
Страховщиком при условии:
1)
наличия заключенного Кредитного
договора и своевременно оформленного
Обеспечения, отраженного в Приложении 2
к Договору страхования;
2)
своевременного
и
надлежащего
исполнения
Страхователем
условий,
указанных в Приложении 3 к Договору
страхования;
3)
своевременного
и
надлежащего
исполнения
Выгодоприобретателем
следующих
особых
условий:
__________________
(могут
быть
предусмотрены в соответствии с решением
уполномоченного коллегиального органа
Страховщика; в случае их отсутствия не
заполняется).

11. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІ НЕМЕСЕ
САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМІНЕН БАС
ТАРТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
МЕРЗІМІ

11. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ ИЛИ ОТКАЗЕ
В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

11.1. Сақтандырушы Сақтандыру төлемі
туралы шешім қабылдау үшін қажетті
құжаттарды алғаннан кейін Шарттың 10.1тармағында көрсетілген мерзім ішінде
Сақтандыру төлемін жүзеге асыру немесе
Сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас
тарту туралы шешімді тек осы Шарттың 4.1тармағында көзделген негіздер бойынша
қабылдайды, бұл туралы Сақтанушыға
(Пайда
алушыға)
жазбаша
түрде
хабарлайды.
11.2. Сақтандырушы
Пайда
алушыға
Сақтандыру төлемін Сақтандыру төлемі
туралы шешім қабылданғаннан кейін 10 (он)
жұмыс күні ішінде немесе тараптардың
келісімімен айқындалған мерзімде жүзеге
асырады.
11.3. Егер құқық қорғау органдары Пайда
алушыға немесе ол уәкілеттік берген
тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғаса
және ол жағдайларға тергеу жүргізіліп,
Пайда алушының қылмыс жасауға қатысуы
дәлелденбеген, Пайда алушыға ақтау үкімін
шығарған кезде қылмыстық іс анықтау
немесе алдын ала тергеу сатысында
қысқартылғанға,
Пайда алушыға ақтау
үкімін шығарғанға дейін, сондай-ақ ҚР
Қылмыстық заңнамасына сәйкес Пайда
алушының әрекеттерінде құқыққа қайшы

11.1. Страховщик,
после
получения
необходимых документов для принятия
решения о Страховой выплате, в течение
срока, указанного в пункте 10.1 Договора,
принимает решение об осуществлении
Страховой
выплаты
или
отказе
в
осуществлении
Страховой
выплаты
исключительно
по
основаниям,
предусмотренным пунктом 4.1. настоящего
Договора, о чем сообщает Страхователю
(Выгодоприобретателю)
в
письменной
форме.
11.2. Страховщик осуществляет Страховую
выплату Выгодоприобретателю в течение 10
(десяти) рабочих дней после принятия
решения о Страховой выплате, либо в срок,
определенный соглашением сторон.
11.3. Страховщик
может
отсрочить
осуществление Страховой выплаты в случае,
если
правоохранительными
органами
возбуждено уголовное дело в отношении
Выгодоприобретателя или уполномоченных
им лиц и по нему ведется расследование
обстоятельств, до прекращения уголовного
дела
на
стадии
дознания
или
предварительного
следствия
при
недоказанности
участия
Выгодоприобретателя
в
совершении
преступления,
вынесения
Выгодоприобретателю
оправдательного
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еместігін көрсететін басқа да жағдайлар
туындағанға дейін егер көрсетілген ісәрекеттер
сақтандыру
жағдайының
басталуына әкеп соққан жағдайларға
байланысты
болса
Сақтандырушы
Сақтандыру төлемін жүзеге асыруды кейінге
қалдыруы мүмкін. Сақтандыру төлемін
кейінге қалдыру апелляциялық сатыдағы
соттардың қайта қарауы, төмен тұрған
сатылардағы сот актілерін жоғары тұрған
сатыдағы соттардың қайта қарауы кезінде де
болады.

приговора, а также до наступления других
обстоятельств, которые будут указывать на
отсутствие противоправности в действиях
Выгодоприобретателя в соответствии с
уголовным законодательством РК, если
указанные
действия
связаны
с
обстоятельствами, повлекшими наступление
страхового случая. Отсрочка в Страховой
выплате также происходит при пересмотре
судами
апелляционной
инстанции,
вышестоящих инстанций судебных актов
суда нижестоящей инстанции.

12. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫН
ТОҚТАТУ ТАЛАПТАРЫ

12. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

12.1. Сақтандыру
төлемі
жүзеге
асырылғаннан кейін Сақтандыру шартының
қолданылуы сақтандыру қорғанысының
бүкіл кезеңі ішінде жалғасады, ал
Сақтандыру сомасы жүзеге асырылған
Сақтандыру
төлемінің
сомасына
азайтылады.
Сақтандыру
төлемін
Сақтандыру сомасы мөлшерінде жүзеге
асырған кезде Сақтандыру шартының
қолданылуы тоқтатылады.
12.2. Тараптар осы Сақтандыру шартының
қалған қатысушылары келіскен жағдайда,
осы Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын
бұзуға құқылы.
12.3. Осы Сақтандыру шарты келесі
жағдайлардың бірі бойынша мерзімінен
бұрын тоқтатылады:
1) сақтандыру объектісі әрекет етуін
тоқтатқанда;
2) Сақтандыру жағдайының басталу
ықтималдығы жойылған кезде және
Сақтандыру тәуекелінің болуы Сақтандыру
жағдайынан өзгеше жағдайлар бойынша
тоқтатылғанда.
3) Қазақстан
Республикасының
"Сақтандыру қызметі туралы" заңында
белгіленген
жағдайларды
қоспағанда,
Сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы
соттың шешімі заңды күшіне енгенде;
4) егер Сақтандыру шарты бойынша
сақтандыру қорғанысының қолданылуы
тоқтатылғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік
күн ішінде Сақтанушыдан Сақтандыру
сыйақысын
төлемі
(мерзімі
өткен
сақтандыру жарнасын және (немесе) кезекті
сақтандыру жарнасын, егер осындай төлем
мерзімі басталған болса) түспесе.

12.1. После
осуществления
Страховой
выплаты действие Договора страхования
продолжается в течение всего периода
страховой защиты, а Страховая сумма
уменьшается на сумму осуществленной
Страховой выплаты. При осуществлении
Страховой выплаты в размере Страховой
суммы действие Договора страхования
прекращается.
12.2. Стороны имеют право досрочно
расторгнуть
настоящий
Договор
страхования, при согласии остальных
участников
настоящего
Договора
страхования.
12.3. Настоящий
Договор страхования
прекращается досрочно по одному из
следующих обстоятельств:
1)
перестал
существовать
объект
страхования;
2)
возможность наступления Страхового
случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем Страховой случай;
3)
вступило в законную силу решение
суда
о
принудительной
ликвидации
Страховщика, за исключением случаев,
предусмотренных Законом Республики
Казахстан «О страховой деятельности»;
4)
если в течение 30 (тридцати)
календарных дней после приостановления
действия страховой защиты по Договору
страхования, от Страхователя не поступила
оплата Страховой премии (просроченного
страхового взноса и (или) очередного
страхового взноса, если наступили сроки
такой оплаты).
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Көрсетілген
жағдайларда
Сақтандыру
шартын тоқтату үшін негіз ретінде осы
тармақта
қарастырылған
жағдайлар
туындаған сәттен бастап, осы Сақтандыру
шарты тоқтатылды деп есептеледі, бұл
туралы мүдделі тарап тез арада, 10 (он)
жұмыс күнінен кешіктірмей растайтын
құжаттардың көшірмелерін ұсына отырып,
басқа тараптарды жазбаша хабардар етуі
тиіс. Бұл ретте мұндай жазбаша хабарлама
Сақтандыру шартын тоқтату фактісіне
жеткілікті құжаттамалық растау болып
табылады, ал Сақтандырушы сақтандыру
қорғанысының
қолданылу
кезеңіндегі
уақытқа барабар Сақтандыру сыйақысының
бір бөлігіне құқылы.
12.4. Осы Сақтандыру шарты мерзімінен
бұрын тоқтату Сақтандырушының кінәсінен
оның талаптарын орындамаудан туындаған
жағдайларда,
Сақтандырушы
Сақтанушының
төлеген
Сақтандыру
сыйақысын (сақтандыру жарналарын) толық
қайтаруға міндетті.

В указанных случаях настоящий Договор
страхования считается прекращенным с
момента возникновения обстоятельства,
предусмотренного настоящим пунктом в
качестве основания для прекращения
Договора
страхования,
о
чем
заинтересованная
сторона
должна
незамедлительно, но не позднее 10 (десяти)
рабочих дней письменно уведомить другие
Стороны
с
предоставлением
копий
подтверждающих документов. При этом
такое письменное уведомление является
достаточным
документальным
подтверждением
факта
прекращения
Договора страхования, а Страховщик имеет
право на часть Страховой премии,
пропорционально времени, в течение
периода действия страховой защиты.
12.4. В
случаях,
когда
досрочное
прекращение
настоящего
Договора
страхования вызвано невыполнением его
условий по вине Страховщика, последний
обязан
возвратить
Страхователю
уплаченную
им
Страховую
премию
(страховые взносы) полностью.

13. СУБРОГАЦИЯ ЖӘНЕ БЕРЕШЕКТІ
ӨТЕУ ТӘРТІБІ

13. СУБРОГАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

13.1. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған
Сақтандырушыға
Пайда
алушының
Сақтанушыға
сақтандыру
нәтижесінде
өтелген залалдар үшін ие болатын, төленген
сома шегінде талап ету құқығы ауысады.
13.2. Пайда алушы Сақтандыру төлемін
алған кезде Сақтандырушыға Сақтандыру
төлемі алынған күннен бастап 10 (он) жұмыс
күні ішіне өзіндегі барлық құжаттар мен
дәлелдемелерді
беруге
және
оған
Сақтандырушының өзіне ауысқан талап ету
құқығын жүзеге асыруы үшін қажетті
барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті.
13.3. Сақтандыру оқиғасы нәтижесінде
туындаған
залалды
өтеу
бойынша
Сақтанушы
немесе
үшінші
тарап
Сақтандырушының
пайдасына
жүзеге
асырған өтемдер сақтандыру төлемін жүзеге
асырғаннан кейін Сақтандырушыға тиесілі
болады.
13.4. Пайда алушының пайдасына түсетін
Залалды өтеу бойынша, Сақтанушы немесе
үшінші тарап жүзеге асырған өтемдер, оның
ішінде Кредиттік шарт бойынша қамтамасыз

13.1. К Страховщику, осуществившему
Страховую выплату, переходит право
требования в пределах уплаченной суммы,
которое Выгодоприобретатель имеет к
Страхователю за Убытки, возмещенные в
результате страхования.
13.2. Выгодоприобретатель обязан при
получении Страховой выплаты передать
Страховщику в течение 10 (десять) рабочих
дней с даты получения Страховой выплаты
все имеющиеся у него документы и
доказательства, и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
13.3. Возмещения, осуществленные в пользу
Страховщика Страхователем или третьей
стороной,
по
погашению
Убытка,
возникшего в результате Страхового случая,
после осуществления Страховой выплаты
принадлежат Страховщику.
13.4. Возмещения,
осуществленные
Страхователем или третьей стороной, по
погашению
Убытка
в
пользу
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етуге Пайда алушының құқықтарын іске
асырудан түсетін өтемдер, Сақтандыру
төлемі жүзеге асырылғаннан кейін, келесі
тәртіппен жүзеге асырылады:
1)
Өтемдердің
___%
(_____)
Сақтандырушыға
Сақтандыру
төлемі
бойынша берешекті өтеу есебіне жіберіледі,
өтемдердің ___% (_____) Пайда алушыға
Кредит шарты бойынша Негізгі борыштың
қалдығын өтеу есебіне жіберіледі;
2)
Пайда алушының
өтеуден 100%
мөлшеріндегі өзге де талаптарды өтемі,
Сақтанушы Сақтандырушы алдындағы
міндеттемелерін толық орындаған жағдайда
Пайда алушыға жіберіледі.
13.5. Пайда алушы алынған өтеулер туралы
Сақтандырушыға дереу хабарлауға және
оларды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс
күні ішінде, бірақ Сақтандыру төлемінің
мөлшерінен
аспайтын
мерзімде
Сақтандырушыға аударуға міндетті.
13.6. Егер Пайда алушы Ссақтандырушы
өтеген Злалдар үшін Сақтандырушыға талап
қою құқығынан бас тартса немесе Пайда
алушының кінәсінен бұл құқықты жүзеге
асыру мүмкін болмаса, Сақтандырушы
Сақтандыру төлемін толық немесе тиісті
бөлігін жүзеге асырудан босатылады және
артық төленген соманы қайтаруды талап
етуге құқылы.
13.7. Сақтандыру шартына қол қойып
Сақтанушы Қазақстан Республикасының
заңнамасында
көзделген
тәртіппен
Сақтандыру шарты бойынша Сақтандыру
төлемін
жүзеге
асыру
нәтижесінде
туындаған берешек сомасын Сақтанушының
кез келген шоттарынан тікелей дебеттеу
арқылы алып қоюға (есептен шығаруға) не
банк шоттарын тікелей дебеттеу арқылы
Банкте (Пайда алушы) ашылған банк
шоттарынан ақшаны есептен шығаруға
келісім береді. Сақтанушының банктік
шоттарын
тікелей
дебеттеуге
негіз
Сақтандыру шарты, Кредиттік шарттың
көшірмесі
және
Сақтанушының
Сақтандырушы
алдындағы
берешегін
растайтын құжаттар болып табылады.

Выгодоприобретателя,
в
том
числе
возмещения, поступающие от реализации
прав Выгодоприобретателя на обеспечение
по
Кредитному
договору,
после
осуществления
Страховой
выплаты,
осуществляется в следующем порядке:
1)
___%
(_____)
от
возмещений
направляется
Страховщику
в
счет
погашения задолженности по Страховой
выплате, ___% (_____) от возмещений
направляются Выгодоприобретателю в счет
погашения остатка Основного долга по
Кредитному договору;
2)
погашение
иных
требований
Выгодоприобретателя в размере 100% от
возмещений
направляется
Выгодоприобретателю, в случае полного
исполнения обязательств Страхователем
перед Страховщиком.
13.5. Выгодоприобретатель
обязан
незамедлительно сообщить Страховщику, о
полученных возмещениях и перечислить их
Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения, но не более
размера Страховой выплаты.
13.6. Если Выгодоприобретатель отказался
от своего права требования к Страхователю
за Убытки, возмещенные Страховщиком,
или осуществление этого права стало
невозможным
по
вине
Выгодоприобретателя,
Страховщик
освобождается от осуществления Страховой
выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата
излишне уплаченной суммы.
13.7. Подписывая Договор страхования,
Страхователь дает согласие Страховщику на
изъятие
(списание)
путем
прямого
дебетования с любых счетов Страхователя
суммы задолженности, возникшей в
результате
осуществления
Страховой
выплаты по Договору страхования, в
порядке,
предусмотренном
законодательством Республики Казахстан
либо списания денег с банковских счетов,
открытых в Банке (Выгодоприобретатель),
путем прямого дебетования банковских
счетов.
Основанием
для
прямого
дебетования
банковских
счетов
Страхователя
являются
Договор
страхования, копия Кредитного договора и
документы,
подтверждающие
задолженность
Страхователя
перед
Страховщиком.
268

Қарызды ерікті сақтандыру шартының үлгі нысаны/ Типовая форма договора добровольного
страхования займа

14. ТАРАПТАРДЫҢ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
14.1. Пайда
алушы
және
(немесе)
Сақтанушы осы Сақтандыру шартының 2.9,
6.2, 6.6-тармақтарында белгіленген осы
Сақтандыру шарты бойынша қабылданған
міндеттемелерді
орындамаған
немесе
тиісінше
орындамаған
жағдайда,
Сақтандырушы әрбір орындалмаған немесе
тиісінше орындалмаған міндеттеме үшін
Пайда
алушыдан
және
(немесе)
Сақтанушыдан сақтандыру сомасынан 0,1%
(нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде
айыппұлды ұстап қалуға (өндіріп алуға)
құқылы.
14.2. Басқа Тараптың алдын ала жазбаша
келісімінсіз
осы
Сақтандыру шарты
бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге
толықтай да, ішінара да беруге жол
берілмейді.
15. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
15.1. Сақтандыру шартын орындау кезінде
туындайтын
барлық
дауларды,
келіспеушіліктерді,
қайшылықтарды
Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы
қарайды.
15.2. Дауларды,
келіспеушіліктерді,
қайшылықтарды
келіссөздер
жүргізу
арқылы реттеу мүмкін болмаған кезде, сотқа
жүгінгенге дейін Тарап келіспеушіліктердің
себептерін негіздей отырып, басқа Тарапқа
(Тараптарға) жазбаша шағым жіберуге
міндетті.
15.3. Тарап шағымды алған күннен бастап 14
(он төрт) күнтізбелік күн ішінде қарауы тиіс.
15.4. Егер кінә қою толық немесе ішінара
қабылданбаған не 15.3-тармақта көрсетілген
мерзім өткеннен кейін кінә қоюға жауап
алынбаған жағдайда. Тараптың Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен Сақтандырушының
орналасқан жері бойынша сотқа жүгінуге
құқығы бар.
15.5. Осы Шартқа барлық қосымшалар оның
ажырамас бөлігі болып табылады.
15.6. Осы Сақтандыру шарты мемлекеттік
және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар
үш данада, Тараптардың әрқайсысына бір

14.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Выгодоприобретателем
и
(или)
Страхователем принятых по настоящему
Договору
страхования
обязательств,
установленных
пунктами
6.2,
6.6,
настоящего
Договора
страхования,
Страховщик вправе удержать (взыскать) с
Выгодоприобретателя и (или) Страхователя
штраф в размере 0,1 % (ноль целых одну
десятую процента) от Страховой суммы за
каждое неисполненное или ненадлежащее
исполненное обязательство.
14.2. Не
допускается
передача
ни
полностью, ни частично кому-либо своих
обязательств по настоящему Договору
страхования
без
предварительного
письменного согласия другой Стороны.

15.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
СПОРОВ

15.1. Все споры, разногласия, противоречия,
возникающие при исполнении Договора
страхования, Стороны рассматривают путем
проведения переговоров.
15.2. При невозможности урегулировать
споры, разногласия, противоречия путем
проведения переговоров, до обращения в суд
Сторона обязана направить другой (-им)
Стороне (-ам) письменную претензию, с
обоснованием причин разногласий.
15.3. Претензия подлежит рассмотрению в
течение 14 (четырнадцати) календарных
дней, с даты ее получения Стороной.
15.4. В случае если претензия была
отклонена полностью или частично, либо
ответ на претензию не получен по истечении
срока, указанного в пункте 15.3. Договора
страхования,
Сторона
имеет
право
обратиться в суд по месту нахождения
Страховщика в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
15.5. Все приложения к настоящему
Договору являются его неотъемлемой
частью.
15.6. Настоящий
Договор
страхования
составлен на государственном и русском
языках в трех экземплярах, имеющих
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данадан
жасалды.
Осы
Сақтандыру
шартының
мемлекеттік
және
орыс
тілдеріндегі мәтіндерінде алшақтықтар
туындаған жағдайда сақтандыру шартының
орыс тіліндегі мәтіні басымдыққа ие болады.
15.7. Осы Сақтандыру шартының барлық
өзгерістері және/немесе толықтырулары
олар жазбаша нысанда жасалған және
Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған
жағдайда ғана жарамды.
15.8. Осы Сақтандыру шартта реттелмеген
ережелері Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес реттеледі.

одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру каждой из Сторон. В случае
возникновения расхождений в
текстах
настоящего Договора страхования на
государственном и русском языке приоритет
имеет текст Договора страхования на
русском языке.
15.7. Все изменения и/или дополнения
настоящего
Договора
страхования
действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и
подписаны
уполномоченными
представителями Сторон.
15.8. Все,
что
не
урегулировано
положениями
настоящего
Договора
страхования, регулируется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

16. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН
ЖЕРІ, БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ
ҚОЛДАРЫ

16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН

Сақтандырушы:
Сақтандырушының атауын, БСН, заңды
мекенжайын,
банк
деректемелерін,
резиденттік
белгісін,
экономика
секторының кодын көрсету:
Сақтандырушы атынан

Страховщик:
указать наименование, БИН, юридический
адрес, банковские реквизиты, признак
резидентства, код сектора экономики
Страховщика
от имени Страховщика

______________
Тегі, аты-жөні
М.О.

______________
Фамилия, инициалы
М.П.

Сақтанушы:
Сақтанушының атауын, БСН, заңды
мекенжайын,
банк
деректемелерін,
резиденттік
белгісін,
экономика
секторының кодын көрсету:
___ «_______________________»
резиденттік белгісі: __
экономика секторының коды: __
Сақтанушының атынан

Страхователь:
указать наименование, БИН, юридический
адрес, банковские реквизиты, признак
резидентства, код сектора экономики
Страхователя:
___ «_______________________»
признак резидентства: __
код сектора экономики: __
от имени Страхователя

__________________
Тегі, аты-жөні
М.О.

__________________
Фамилия, инициалы
М.П.

Пайда алушы:
Пайда алушының атауын, БСН, заңды
мекенжайын,
банк
деректемелерін,
резиденттік
белгісін,
экономика
секторының кодын көрсету:
___ «_______________________»

Выгодоприобретатель:
указать наименование, БИН, юридический
адрес, банковские реквизиты, признак
резидентства, код сектора экономики
Выгодоприобретателя:
___ «_______________________»
270

Қарызды ерікті сақтандыру шартының үлгі нысаны/ Типовая форма договора добровольного
страхования займа

резиденттік белгісі: __
экономика секторының коды: __
Пайда алушының атынан
__________________
Тегі, аты-жөні
М.О.

признак резидентства: __
код сектора экономики: __
от имени Выгодоприобретателя
__________________
Фамилия, инициалы
М.П.
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Приложение 1
к договору добровольного страхования
займа/Қарызды ерікті сақтандыру
шартына 1-қосымша
от/жылғы __________ серия/сериясы
________
№________________________

Сақтандыру сыйақысын төлеу кестесі/ График оплаты страховой премии

№

Төлем күні /Дата
оплаты

Сақтандыру сыйақысының сомасы, теңгемен/Сумма
страховой премии, в тенге
Бөліп төлеу кезінде бірінші сақтандыру жарнасының ең
аз мөлшері жалпы сақтандыру сыйлықақысының 1/12
кем емес сомасын құрайды /При уплате в рассрочку
минимальный размер первого страхового взноса
составляет сумму не менее 1/12 от общей страховой
премии

от имени Страховщика/
Сақтандырушы атынан

от имени Страхователя/
Сақтанушының атынан

______________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

__________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

от имени
Выгодоприобретателя/
Пайда алушының атынан
________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.
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Приложение 2
к договору добровольного страхования
займа/Қарызды ерікті сақтандыру шартына
2-қосымша
от/жылғы __________ серия/сериясы
________
№________________________

Сақтанушы мен Пайда алушы арасында жасалған
Кредиттік шарт бойынша кепілдік қамтамасыз ету тізімі/
Список обеспечения по Кредитному договору,
заключенному между Страхователем и Выгодоприобретателем
№

Атауы/ Наименование

Кепілгер - Гарант______________ (Кепілгердің атауын, оның деректемелері мен кепілдік
шартының деректемелерін көрсету);
Кепілдік беруші –Поручитель ______________ (Кепілдік берушінің атауын, оның
деректемелерін көрсету);

от имени Страховщика/
Сақтандырушы атынан

от имени Страхователя/
Сақтанушының атынан

______________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

__________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

от имени
Выгодоприобретателя/
Пайда алушының атынан
________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.
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Приложение 3
к договору добровольного страхования
займа/Қарызды ерікті сақтандыру шартына
3-қосымша
от/жылғы __________ серия/сериясы
________
№________________________

Қаржыландыру шарттары / "KazakhExport" ЭСК " АҚ-ның келісімінсіз өзгерген
жағдайда сақтандыру төлемдерін жүзеге асырылмайды/ Условия финансирования, при
изменении которых без согласования с АО «ЭСК «KazakhExport», страховые выплаты
не осуществляются
Талаптар атауы/
Наименование условия

№
..

…

Талаптарының сипаттамасы/
Описание условия
…

от имени Страховщика/
Сақтандырушы атынан

от имени Страхователя/
Сақтанушының атынан

______________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

__________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.

от имени
Выгодоприобретателя/
Пайда алушының атынан
________________
Фамилия, инициалы/
Тегі, аты-жөні
М.П./М.О.
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