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КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ИЕЛЕРІІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МІДЕТТІ САҚТАДЫРУ ПОЛИСІ
ЭЛЕКТРОДЫ ЫСАДА ЖАСАСУ ТУРАЛЫ РАСТАМА / ПОДТВЕРЖДЕИЕ О ЗАКЛЮЧЕИИ СТРАХОВОГО ПОЛИСА

ОБЯЗАТЕЛЬОГО СТРАХОВАИЯ ГРАЖДАСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАСПОРТЫХ СРЕДСТВ
В ЭЛЕКТРООЙ ФОРМЕ

ақтандырушы мөрінің баспа-таңбасының бедері салынған баспаханалық
немесе басқа тәсілдегі құжат ақтандырушы мөрінің баспа-таңбасы
қойылған құжаттың аналогы болып танылады. ақтандырушы мөрінің
баспа-таңбасының бедері салынған құжаттардың ақтандырушы мөрінің
баспа-таңбасы қойылған құжаттарға ұқсас күші бар.  
Изображение оттиска печати траховщика, нанесенного на документ
типографским или иным способом, признается аналогом проставленного
оттиска печати траховщика. Документы, содержащие изображение
оттиска печати траховщика, имеют силу, аналогичную документам,
содержащим проставленный оттиск печати траховщика.

Тел.: (727) 250 22 22; с мобильного: 797 (бесплатно)

САҚТАУШЫ / СТРАХОВАТЕЛЬ
Тегі, аты, бар-болғанда - әкесінің аты (жеке тұлға ушін),
атауы (заңды тұлға үшін) / Фамилия, имя, при наличии -
отчество (для физического лица), наименование (для
юридического лица)

Государственное Учреждение "Аппарат Акима
Исаковского ельского Округа Зерендинского
Района"

Тұрғылықты жері(орналасқан жері) / Место жительства
(место нахождения)

Акмолинская область, Зерендинский район, г.
Исаковка, ул. Бейбітшілік, д. 32

ЖС (жеке тұлға үшін)/ БС (заңды
тұлға үшін)/ИИН (для физического
лица)/БИН (для юридического лица)

 030740004419  Резидент /
Резидент

 Экономика секторының
коды/
 Код сектора экономики

2

Банктік деректемелер / Банковские
реквизиты

  ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙТВА МФ РК чет: KZ37070103KSN0323000

 ВОДИТЕЛИ ТРАХОВАТЕЛЯ НА ОНОВАНИИ ПУТЕВОГО ЛИТА ИЛИ ДОВЕРЕ1

САҚТАДЫРЫЛУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕИЯ О ЗАСТРАХОВАОМ
САҚТАДЫРЫЛУШЫ / ЗАТРАХОВАННЫЙ (Тегі, аты, бар-болғанда -
әкесінің аты / Фамилия, имя, при наличии - отчество)

СЫЫП / КЛА ЖС / ИИН

1 ГАЗ 32213 195  C480KS  32210070960223

МАРКАСЫ, ҮЛГІСІ / МАРКА, МОДЕЛЬ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ӨМІРЛІК
БЕЛГІСІ / РЕГИТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ШААҚ ӨМІРІ /  НОМЕР КУЗОВА
(VIN)

Сақтандыру полисі қолданылу мерзімі / рок действия страхового полиса: С 02.04.2020 по
01.04.2021
Сақтандыру полисін электронды нысанда жасасу күні / Дата заключения страхового полиса в
электронной форме:  13.03.2020 ж./г. Даты 
Сақтандыру аумағы / Территория страхования: ҚАЗАҚСТА РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТА
ақтандыру полисі болып табылмайды. Электронды нысанда сақтандыру полисін жасаусыз заңды күші болмайды. / Не является
страховым полисом. Не имеет юридической силы без заключения страхового полиса в электронной форме.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің « Жол қозғалысының ережелерiн, Көлiк құралдарын пайдалануға жiберу жөнiндегi негiзгi
ережелер мен жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша лауазымды адамдар мен жол қозғалысына қатысушылардың
мiндеттерiн және Арнайы түстiк-графикалық схемалар бойынша арнайы түстiк және дыбыстық белгiлермен жабдықталуға және
боялуға жататын жедел және арнайы қызметтердiң, көлiктiң тiзбесiн бекiту туралы» 2014 жылғы 13 қарашадағы № 1199
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2018 жылғы 16 қарашадағы № 749 қаулысына сәйкес 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап:
Қазақстан Республикасының Жол жүрісі қағидаларының «Жүргізушілердің жалпы міндеттері» 2-бөлімінен механикалық көлік
құралдары жүргізушілерінің көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін және
(немесе) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисін өзімен бірге
алып жүру және ішкі істер органдарының, көліктік бақылау органдарының уәкілеттік берілген лауазымды адамдарының талабы
бойынша оларға тексеру үшін беру міндеті алынып тасталды.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 749 от 16 ноября 2018 года «О внесении изменений в
постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 Об утверждении Правил дорожного движения,
Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт
которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим
схемам», с 1 января 2019 года:
из раздела 2 ПДД РК «Общие обязанности водителей» исключена обязанность водителя механического транспортного средства
иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного
контроля передавать им для проверки страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств и (или) страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности
перевозчика перед пассажирами.

КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕИЯ О ТРАСПОРТОМ СРЕДСТВЕ

САҚТАДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/
ТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

22889 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят девять
тенге 00 тиын)  (санмен және жазумен/цифрами и прописью)


