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Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары

2.1

екінші деңгейдегі
банктер

2.1.1

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 8-қосымша

…
екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда, заңды
тұлғалар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 4-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

2.2.1
…

Бағалы қағаздар туралы есеп
«Қазақстан Даму
Банкі» акционерлік
қоғамының облигациялары

Есепті кезең: 20__жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 4 - I(R)O_M

2.3.1

Кезеңділігі: ай сайын

…

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

3.1

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

…
Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
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Басқалары

…
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Барлығы
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кестенің жалғасы:
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1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен
орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі
– Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен
көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді,
ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге
дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау.
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін
заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына
(бұдан əрі – № 385 қаулы) сəйкес рейтинг агенттігінің атауы көрсетіледі. Бұл ретте
рейтинг агенттігі болмаған жағдайда 4-бағанда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі.
6. 5-бағанда № 385 қаулыға сəйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген
халықаралық шкала бойынша немесе ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді
кредиттік рейтинг көрсетіледі.
7. 5-жолда Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
жəне орталық депозитарийде орналастырылған, бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық
портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шотындағы ақша,
сондай-ақ 1, 2, 3 жəне 4-жолдарға енгізілмеген басқа да ақша көрсетіледі.
8. 16-бағанда:
1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;
2) егер ақша бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге
асыратын ұйымдардың шоттарында болса, «сенімгерлік басқару», «брокерлік
қызмет көрсету» деп, сондай-ақ осы ұйымның атауы көрсетіледі;
3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен
ерекше қатынастарымен байланысты тұлға болса, тұлға сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғаға
жатқызылған белгі көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
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Сатып алу күні
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кестенің жалғасы:
Рейтингі
«Сақтандыру қызметі
туралы» Қазақстан
эмитенттің, эмитенттің, бағалы
бағалы
Республикасының
сатып алу есепті күнгі қағаздың, қағаздың,
Заңы 48-бабының
күнгі
сатып алу
есепті
3-тармағы 1) тармақкүнгі
күнгі
шасының талаптарына сəйкес келуі
31
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…
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN)
көрсетіледі.
8. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен
көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде
облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен
сатып алу құны көрсетіледі.
9. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.
10. 11-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны
көрсетіледі.
11. 16-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы əділ құны бойынша ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы
қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.
12. 20-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы
қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық
құны көрсетіледі.
13. 24-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі.
14. 25-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
баланстық құны көрсетіледі.
15. 28-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.
16. 29 жəне 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 15175 тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ
қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
наурыздағы № 54 қаулысына (бұдан əрі – № 54 қаулы) сəйкес көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 жəне 30-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
17. 31, 32, 33 жəне 34-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 31, 32, 33 жəне 34-бағандарда «рейтингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның
48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған
жағдайда, 35-бағанда «иə» сөзі жазылады.
19. 36-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу
болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады,
репо мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың
теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер
бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастарымен байланысты заңды тұлға болып табылатын болса, «иə» сөзі
жазылады.
20. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 4-1-қосымша

2.1.1
…
2.2 екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда,
заңды тұлғалар

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есеп

2.2.1
…
2.3

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 9-қосымша

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
«Қазақстан
Даму Банкі»
акционерлік
қоғамының облигациялары

Индекс: 4-1 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

2.3.1
…
3 Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары
3.1
…
4 Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
4.1
…
5 Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары
5.1
…
6 Инвестициялық
қорлардың пайлары
6.1
…
7 Басқалары
7.1
…
8 Барлығы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

р/с
№

1
1

1.1
…
2

Х

кестенің жалғасы:
Сатуға арналған қолда бар
бағалы қағаздар

Пайда немесе зиян арқылы əділ құны
бойынша есепке алынатын бағалы
қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың
теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

11
…

12

13

14

15

16

17

18

19

Өтелгенге дейін ұсталатын
бағалы қағаздар

Ауыртпалық
салынған
бағалы қағаздар
бойынша
баланстық құны
(нетто), мың
теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың
теңгемен

20
…

21

оның ішінде
репо шарттарымен
ауыртпалық
салынған
бағалы
қағаздар

22

23

24

25

26 27 28

2.1
2.1.1
…
2.2

2.2.1
…
2.3

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

10

Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары
екінші деңгейдегі
банктер

Барлығы

Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен
орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп

20
…

Қор биржасы тізімінің
санаты

Ескертпе

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері

Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен
орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы
есеп нысанына қосымша

есептелген сыйақы

(Жалғасы. Басы 192-нөмірде)

Баланстық құны (нетто), мың
теңгемен

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық
салынған бағалы қағаздар

Өтелгенге дейін ұсталатын
бағалы қағаздар

Ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар бойынша баланстық
құны (нетто),
мың теңгемен

9

оң/теріс түзету

14

8

есептелген сыйақы

дисконт,
сыйлықақы

13

7

дисконт, сыйлықақы

номиналдық құны/
сатып алу құны

12

2.1

6

номиналдық құны/сатып алу құны

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері

11
…

Алматы қаласы

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен
сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін,
нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды
ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

5

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері

оң /теріс түзету

Баланстық құны (нетто), мың
теңгемен

есептелген сыйақы

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен
дисконт, сыйлықақы

Пайда немесе зиян арқылы əділ
құны бойынша есепке алынатын
бағалы қағаздар

номиналдық құны/
сатып алу құны

Сатуға арналған қолда бар бағалы
қағаздар

дисконт, сыйлықақы

№160

4

Қор биржасы
тізімінің
санаты

2.3.1
…
3

29

30

2

Эмитенттің атауы

3
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

4

5

6

Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары
екінші деңгейдегі
банктер

заңды тұлғалар,
екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда

«Қазақстанның
Даму Банкі»
акционерлік
қоғамының облигациялары

Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары

3.1
…
4

есепті күнгі

7
7.1

2
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

сатып алу
күнгі

Инвестициялық
қорлардың пайлары

Өтеу күні

6

Номиналдық құны/
сатып алу құны

2018 жылғы 30 шілде

3

…

Бағалы қағаз валюта-сы

5.1

кестенің жалғасы:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Эмитенттің атауы

оның ішінде репо
шарттарымен ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар

Р/с
№

Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары

Халықаралық қор биржасының атауы

5

Сатып алу күні

…

Барлығы

4.1

Бағалы қағаздың номиналдық
құны/сатып алу құны

Нысан
Бағалы қағаздардың
саны (дана)
оның ішінде ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар
ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар, барлығы

4

Бағалы қағаздың атауы

3

Халықаралық сəйкестендіру нөмірі
(ISIN)

2.3

Эмитент елдің атауы

2.2

Телефон нөмірі:_________________________

Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары

4.1
…
(Жалғасы 14-бетте)

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Бағалы қағаз валюта-сы

2

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып алу құны

…

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

ауыртпалық салынған бағалы
қағаздар, барлығы

10

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Барлығы

9

Рейтингі
«Сақтандыру қызметі
туралы» Қазақстан
эмитенттің, эмитенттің, бағалы
бағалы
сатып алу
есепті
қағаздың, қағаздың, Республикасының Заңы
48-бабының
3-тармағы
күнгі
күнгі
сатып алу
есепті
1) тармақшасының такүнгі
күнгі
лаптарына сəйкес келуі
31
32
33
34
35
36
…

Бағалы қағаздың атауы

8

Бағалы қағаз валютасы

7

6

Бағалы қағаздың номиналдық құны/сатып
алу құны

5

Барлығы

4

1.1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі
1. «Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағат қоры туралы ережені бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 қазандағы №1538
қаулысы.
2. «Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік жəне
ведомстволық архивтердің ақылы қызмет көрсету жəне түскен қаржыны пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002
жылғы 8 ақпандағы №183 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2002 ж., №6, 50-құжат).
3. «Құжаттар
көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28
мамырдағы №578 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж.,
№15, 160-құжат).
4. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат
айналымы ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004
жылғы 17 сəуірдегі №430 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004
ж., №17, 220-құжат).
5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сəуірдегі №430
қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008
жылғы 22 қазандағы №978 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2008 ж., №41, 461-құжат).
6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 қазандағы №1538 жəне
2004 жылғы 29 қазандағы №1130 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 қарашадағы
№1863 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №55, 465-құжат).
7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сəуірдегі №430
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 26 қаңтардағы №35 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2011 ж., №14, 176-құжат).
8. «Электрондық құжат айналымы ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сəуірдегі №430 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012
жылғы 31 қазандағы №1380 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2012 ж., №75-76, 1123-құжат).
9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 шілдедегі №735
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістердің 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
2013 ж., №42, 623-құжат).
10. «Электрондық құжат айналымы ережесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сəуірдегі №430 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 қазандағы
№640 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №44-45-46,
308-құжат).
11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін
өзгерістер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19
ақпандағы №66 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2, 3, 4-тармақтары (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., №8, 32-құжат).

3

оның ішінде репо шарттарымен ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар

Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар, барлығы

2

1

оң /теріс түзету

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2018 жылғы 28 қыркүйектегі №605 қаулысына қосымша

1

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Эмитенттің
атауы

есептелген сыйақы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Р/с
№

Бағалы
қағаздардың саны
(дана)
оның ішінде
ауыртпалық
салынған
бағалы
қағаздар

дисконт, сыйлықақы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

есептелген
сыйақы

Астана, Үкімет Үйі

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

номиналдық құны/сатып алу құны

№605

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

номиналдық
құны/сатып
алу құны
дисконт,
сыйлықақы

2018 жылғы 28 қыркүйек

Кезеңділігі: ай сайын

оң/теріс түзету

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Есепті кезең: 20__жылғы «___» «________» жағдай бойынша
Индекс: 4 - I(R)O_M

есептелген сыйақы

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Бағалы қағаздар туралы есеп

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе
халықаралық сəйкестендіру нөмірі

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне көзделген штат
санының бекітілген лимиті шегінде мына:
1) «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кеген аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы»;
2) «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау
департаментінің Астана қаласы Байқоңыр ауданының қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемелері құрылсын.
2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық
денсаулық сақтау комитетінің Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау
департаментінің Еңбекшілдер аудандық қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақмола
облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті Біржан сал ауданының
қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
болып қайта аталсын.
3. Мекемелерді қаржыландыру республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне көзделген қаражат есебінен жəне
шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін.
4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
5. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне Ұлттық экономика
министрліктерінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2017 жылғы 17 ақпандағы №71 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №6, 41-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
ведомстволардың қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесінде:
«3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитетінің аумақтық бөлімшелері» деген бөлімде:
реттік нөмірі 8-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті Ақмола облысы Қоғамдық денсаулық сақтау
департаменті Біржан сал ауданының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы»;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 54-1, 228-1-жолдармен толықтырылсын:
«54-1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Кеген аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы»;
«228-1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық
денсаулық сақтау комитеті Астана қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Байқоңыр ауданының қоғамдық денсаулық сақтау
басқармасы.»
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

кестенің жалғасы:

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе
халықаралық сəйкестендіру нөмірі

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігінің кейбір мәселелері туралы

7. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
8. 9-бағанда облигациялар бойынша облигацияның номиналдық/сатып
алу құнының оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша
пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны
өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы
шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу
валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.
9. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.
10. 11-бағанда қолда бар, сатуға арналған үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың есепті күнгі номиналдық құны
көрсетіледі.
11. 16-бағанда пайда немесе зиян арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың
есепті күнгі номиналдық құны көрсетіледі.
12. 20-бағанда өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың есепті күнгі номиналдық құны
көрсетіледі.
13. 24-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі.
14. 25-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
баланстық құны көрсетіледі.
15. 28-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері заңды
тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы
көрсетіледі.
16. 29 жəне 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 15175 тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ
қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
наурыздағы № 54 қаулысына (бұдан əрі – № 54 қаулы) сəйкес көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 жəне 30-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
17. 31, 32, 33 жəне 34-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 31, 32, 33 жəне 34-бағандарда «рейтингісі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
18. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның
48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған
жағдайда, 35-бағанда «иə» деген сөз жазылады.
19. 36-бағанда, егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу
болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады,
репо мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың
теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе), егер
бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі
болып табылатын заңды тұлға болса, «иə» деген сөз жазылады.
20. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Эмитент – елдің атауы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 4-қосымша

Астана, Үкімет Үйі

Бағалы қағаздың атауы

№604

Эмитент елдің атауы

2018 жылғы 28 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 7-қосымша

Қордың (сыртқы қордың) атауы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

13
Ескертпе

9 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

7

8

9

10

RESMI

Кезеңділігі: ай сайын

Телефон нөмірі:_________________________

Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

2.3.1
…

3

4

«Қазақстанның
Даму Банкі»
акционерлік
қоғамының облигациялары

5

6

7

8

9

10

11

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

8

9

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 13-қосымша

Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары
екінші деңгейдегі
банктер

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 5-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп

2.1.1
…
2.2 екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда,
заңды тұлғалар
2.2.1
…
2.3 «Қазақстан
Даму Банкі»
акционерлік
қоғамының облигациялары
2.3.1
…
3 Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары
3.1
…
4 Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
4.1
…
5 Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары
5.1
…
6 Инвестициялық
қорлардың пайлары
6.1
…
7 Басқалар
7.1
…
8 Барлығы

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 5 - FI(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

1.1
…
2

2.1

кестенің жалғасы:

оң/теріс түзету

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері

номиналдық құны/сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң/теріс түзету

Пайда немесе шығын арқылы əділ құны
бойынша ескерілетін бағалы қағаздар
Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

есептелген сыйақы

Сатуға арналған қолда бар
бағалы қағаздар
Баланстық құны (нетто) мың
теңгемен

10
…

11

12

13

14

15

16

17

18

кестенің жалғасы:
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы
қағаздар
Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

19
…

20

21

Ауыртпалық
салынған
бағалы
қағаздар
бойынша
баланстық
резервтердің
құны
(нетто),
(провизиялардың) мөлшері мың теңгемен
22

23

24

25

Халықаралық
қор
биржасының
атауы

26

кестенің жалғасы:
Қор биржасы
тізімінің санаты

27
…

Рейтингі

«Сақтандыру
қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының
Заңы 48-бабының
3-тармағы 1)
тармақшасының
талаптарына сəйкес
келуі

28

29

30

31

32

33

34

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

3

4

5

Бағалы қағаз валютасы

2
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

Бағалы қағаздың номиналдық/
сатып алу құны

1
1

Эмитенттің атауы

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)
оның ішінде ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар, барлығы

Р/с
№

бағалы қағаздың
есепті күні

2

Қордың (сыртқы қордың) бір пайының
құны (бірлікпен)

1

Қордың (сыртқы қордың) пайлар саны
(бірлікпен)

р/с
№

Сақтандыру
шарттары
бойынша
Сақтандыру
сақтандыру
мерзімі
сыйлықақысы,
оның ішінде:

Қордың (сыртқы қордың) (инвестициялық
портфельді басқарушының) атауы

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

7

бағалы қағаздың
сатып алу күнінде

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Сақтандыруды қорғау
кезеңінің аяқталу күні

Бағалы қағаз валютасы
10

Ұсынатын: «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Сақтандыру шартын жасау күні

Бағалы қағаздың номиналдық
құны/сатып алу құны

Халықаралық сəйкестендіру
нөмірі (ISIN)

оның ішінде ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар, барлығы

Бағалы қағаздың атауы

Барлығы

Эмитент-елдің атауы

Қордың (сыртқы қордың) атауы

9

Кезеңділігі: ай сайын

2.1

6

6

7

8

9

Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары
екінші деңгейдегі
банктер

2.1.1
…
2.2 екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда, заңды
тұлғалар
2.2.1
…
2.3 «Қазақстан Даму
Банкі» акционерлік
қоғамының облигациялары
2.3.1
…
3 Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары
3.1
…
4 Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
4.1
…
5 Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары
5.1
…
6 Инвестициялық
қорлардың пайлары
6.1
…
7 Басқалар
7.1
…
8 Барлығы
кестенің жалғасы:
Сатуға арналған қолда бар бағалы
қағаздар

Пайда немесе зиян арқылы əділ
құны бойынша есепке алынатын
бағалы қағаздар
Баланстық құны (нетто) мың теңгемен Баланстық құны (нетто) мың
теңгемен

10
…

11

12

13

14

15

(Жалғасы 15-бетте)

16

17

оң/теріс түзету

заңды тұлғалар,
екінші деңгейдегі
банктерді
қоспағанда

5

есептелген
сыйақы

2.2.1
…
2.3

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 4-2 - I(R)O_M

Қазақстан
Республикасы
ұйымдарының
мемлекеттік
емес эмиссиялық
бағалы қағаздары
екінші деңгейдегі
банктер

4

эмитенттің есепті
күні

2.1.1
…
2.2

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттары туралы есеп

Сақтандыру шартының нөмірі

2.1

8

1.1
…
2

есептелген
сыйақы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 4-2-қосымша

Сақтанушының (сақтандырылушының)
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

1.1
…
2

7

3

дисконт, сыйлықақы

5. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіле отырып, оның
атауы көрсетіледі.
6. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен
көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде
облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен
сатып алу құны көрсетіледі.
8. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.
9. 11-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі. 11-бағандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
10. 14-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.
11. 15 жəне 16-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми
тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының
санаты, оған талаптар (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 15175 болып тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ
қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
наурыздағы № 54 қаулысына сəйкес көрсетіледі. Қазақстан Республикасының
қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 15 жəне 16-бағандарда «листингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
12. 17, 18, 19 жəне 20-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17, 18, 19 жəне 20-бағандарда «рейтингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
13. 21-бағанда, егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу
болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады,
репо мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың
теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер
бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастарымен байланысты заңды тұлға болып табылатын болса, «иə» сөзі
жазылады.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

2
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ұсынатын: «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

1
1

эмитенттің сатып
алу күнінде

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 11-қосымша

6

Эмитенттің атауы

дисконт,
сыйлықақы

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

5

Р/с
№

дисконт,
сыйлықақы

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Барлығы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Индекс: 4-1 - I(R)O_M

4

Нысан

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттарының
шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша

Халықаралық сəйкестендіру
нөмірі (ISIN)

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

есепті күні

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есеп

3
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы қағаздары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

номиналдық құны/сатып алу құны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

2

Индекс: 5 - FI(R)O_M

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

номиналдық
құны/сатып алу
құны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 4-1-қосымша

1
1

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

номиналдық құны/
сатып алу құны

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

сатып алу күніне

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 10-қосымша

Эмитенттің атауы

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

5. 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіле отырып, оның
атауы көрсетіледі.
6. 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен
көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде
облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен
сатып алу құны көрсетіледі.
8. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.
9. 11-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі. 11-бағандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
10. 14-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды
тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы
көрсетіледі.
11. 15 жəне 16-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми
тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының
санаты, оған талаптар (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 15175 болып тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ
қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27
наурыздағы № 54 қаулысына сəйкес көрсетіледі. Қазақстан Республикасының
қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 15 жəне 16-бағандарда «листингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды.
12. 17, 18, 19 жəне 20-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік-құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 17, 18, 19 жəне 20-бағандарда «рейтингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
13. 21-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу
болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады,
репо мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың
теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер
бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастарымен байланысты заңды тұлға болып табылатын болса, «иə» сөзі
жазылады.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 5-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

р/с №

21

Бағалы қағаз валютасы

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

20

Бағалы қағаздың номиналдық/
сатып алу құны

1-тарау. Жалпы ережелер

19

Өтеу күні

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

18

Сатып алу құны

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

17

Барлығы

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттарының шеңберінде сақтанушылар активтерінің
есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша

16

оның ішінде ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар, барлығы

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

15
…

Ұлттық сəйкестендіру
нөмірі немесе халықаралық
сəйкестендіру нөмірі

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

14

Бағалы қағаздың атауы

13

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 12-қосымша

Эмитент-елдің атауы

12

Рейтинг

5. Нысанда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.
6. 5 жəне 6-бағандарда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын
көздейтін сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақылары
бөлігінің сомалары көрсетіледі.
7. 7 жəне 8-бағандарда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын
көздейтін сақтандыру шартына сəйкес сақтандыруды қорғаудың басталу жəне
аяқталу күні көрсетіледі.
8. 9-бағанда пай ұстаушысы сақтанушы болып табылатын қордың (сыртқы
қордың) атауы көрсетіледі. Инвестициялық портфельді басқарушы тартылған
жағдайда сыртқы қордың атауымен қоса оның инвестициялық портфельді
басқарушысының атауы көрсетіледі.
9. 11-бағанда пай ұстаушысы сақтанушы болып табылатын қордың (сыртқы
қордың) есепті күнгі жағдай бойынша бір пайдың құны көрсетіледі.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірі жəне халықаралық
сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі..
7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың саны көрсетіледі.
8. 8-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен
көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мəні, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен
сатып алу құны көрсетіледі.
9. 9-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.
10. 10-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы
қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық
құны көрсетіледі.
11. 15-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы əділ құны бойынша ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы
қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.
12. 19-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы
қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық
құны көрсетіледі.
13. 23-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі.
14. 26-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.
15. 27 жəне 28-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес талаптары (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор
биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондайақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы
№ 54 қаулысында белгіленген Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы
тізімінің санаты болмаған кезде 27 жəне 28-бағаналарда «листингі жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы
қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша толтырылмайды.
16. 29, 30, 31 жəне 32-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 29, 30, 31 жəне 32-бағандарда «рейтингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның
48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған
жағдайда, 33-бағанда «иə» сөзі жазылады.
18. 34-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу
болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады,
репо мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың
теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер
бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі
болып табылатын заңды тұлға болса, «иə» сөзі жазылады.
19. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

резервтердің
(провизиялардың)
мөлшері
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Телефон нөмірі:_________________________

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Эмитент-елдің атауы

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Бағалы қағаздың атауы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Қор биржасы
тізімінің
санаты

Ескертпе

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Х

бағалы қағаздың
есепті күні

Ескертпе
21

Барлығы

кестенің жалғасы:

бағалы қағаздың
сатып алу күнінде

20

Басқалар

эмитенттің есепті
күні

19

бағалы қағаздың
есепті күнгі

бағалы қағаздың сатып алу күнгі

18

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

эмитенттің сатып
алу күнінде

17

Инвестициялық
пай қорлары

6.1
…
7
7.1
…
8

есепті күні

16

эмитенттің есепті
күнгі

эмитенттің сатып
алу күнгі

есепті күнгі

15
…

5.1
…
6

Рейтинг

Сақтандыруды қорғау
кезеңінің басталу күні

14

сатып алу күнгі

Халықаралық қор
биржасының атауы

Өтеу күні

12 13

Қор биржасы
тізімінің санаты

Өтеу күні

11

Сатып алу күні

Ауыртпалық
салынған
бағалы
қағаздар
бойынша
баланстық
құны (нетто), мың
теңгемен

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру
шарттары туралы есеп

оң/теріс түзету

Х

кестенің жалғасы:

Сатып алу күні

Барлығы

Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

есептелген
сыйақы

4.1
…
5

Басқалар

Ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар бойынша
баланстық құны (нетто),
мың теңгемен

6.1
…
7
7.1
…
8

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

дисконт,
сыйлықақы

Инвестициялық
пай қорлары

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына қосымша

номиналдық құны/
сатып алу құны

Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттеріэмитенттердің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары

Жинақтау бөлігі, мың теңге

5.1
…
6

3.1
…
4

сатып алу күніне

Халықаралық
қаржы
ұйымдарының
бағалы қағаздары

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін
сақтандыру шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Шет
мемлекеттердің
бағалы қағаздары

Тəуекел бөлігі, мың теңге

5

3

Халықаралық қор
биржасының атауы

(Жалғасы. Басы 13-бетте)
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Ескерту
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Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Кері репо, репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Кері репо, репо операциялары туралы есеп

кестенің жалғасы:

эми-тенттің есепті
күні

бағалы қағаздың
сатып алу күнінде

бағалы қағаздың
есепті күні

«Сақтандыру
қызметі туралы» Қазақстан
Республикасыың
Заңы 48-бабының
3-тармағы 1)
тармақшасының
талаптарына
сəйкес келуі

28

29

30

31

32

33

34

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Кері репо, репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын, есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен
көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді,
ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

5. 2-бағанда репо мəмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз
эмитентінің атауы көрсетіледі.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталға
қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1)
тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда «иə»
сөзі жазылады.
7. 4-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.
8. 5-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
9. 6-бағанда репо шарты жасалған күн көрсетіледі.
10. 8-бағанда репо ашылған күн көрсетіледі.
11. 9-бағанда репо жабылған күн көрсетіледі.
12. 10-бағанда репо операциясының мерзімі (күндері) көрсетіледі.
13. 11-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциясына қатысушылар
белгілеген жəне жабу бағасын жəне жабу мəмілесінің сомасын есептеу үшін
пайдаланылатын репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша сыйақы
мөлшерлемесі көрсетіледі.
14. 12-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
15. 13-бағанда репо сомасы (теңгемен) көрсетіледі.
16. 14-бағанда репо операциясына сəйкес бағалы қағаз валютасы ҚР ҰЖ
07 ISO 4217-2012 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар»
Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі.
17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 15-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 6-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 14-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 6-қосымша

Кері репо, репо операциялары туралы есеп

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)

1.1
…
2
2.1
2.1.1
…
2.2

2.1

Репо шартының нөмірі

5

6

7

Репо жабу

Репо шарты жасалған
күні

4

Күні

Репо ашу

Бағалы қағаздар түрі

3

2
«Автоматты»
тəсiлмен жасалатын кері
репо операциясы

8

9

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі,
халықаралық сəйкестендіру
нөмірі

Репо шарты жасалған күні

Репо шартының нөмірі

5

6

7

8

Репо жабу

Бағалы қағаздар түрі
4

Репо ашу

«Сақтандыру қызметі туралы»
Қазақстан Республикасының
Заңы 48-бабының 3-тармағы
1) тармақшасының талаптарына сəйкес келуі

Күні

3

9

Репо операциясы
«Тікелей» тəсілі

«Автоматты»
тəсіл

2.2.1
…
Бағалы қағаз
валютасы

14

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Ескертпе

кестенің жалғасы:
Репо
Сыйақы Репо шарттары- Репо сомасы
операция- мөлшер- мен ауыртпалық
теңгемен
сының
лемесі
салынған бағалы
мерзімі
(пайыз- қағаздардың саны
(күндер)
бен)
10
11
12
13
…

Сақтанушылар

Басқа сақтанушылар
Барлығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 18-қосымша

15

кестенің жалғасы:

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 8 - I(R)O_M

Телефон нөмірі:_________________________

Кезеңділігі: ай сайын

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Кері репо, репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң)
74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын, есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен
көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді,
ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда репо мəмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз
эмитентінің атауы көрсетіледі.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталға
қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1)
тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда «иə»
сөзі жазылады.
7. 4-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.
8. 5-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың халықаралық сəйкестендіру
нөмірі (ISIN) көрсетіледі.
9. 6-бағанда репо шарты жасалған күн көрсетіледі.
10. 8-бағанда репо ашылған күн көрсетіледі.
11. 9-бағанда репо жабылған күн көрсетіледі.
12. 10-бағанда репо операциясының мерзімі (күндері) көрсетіледі.
13. 11-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциясына қатысушылар
белгілеген жəне жабу бағасын жəне жабу мəмілесінің сомасын есептеу үшін
пайдаланылатын репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша сыйақы
мөлшерлемесі көрсетіледі.
14. 12-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
15. 13-бағанда репо сомасы (теңгемен) көрсетіледі.
16. 14-бағанда репо операциясына сəйкес бағалы қағаз валютасы «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 ҚР ҰЖ
Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі.
17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 16-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 7-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)
Р/с Инвестициялық мүлік жəне негізгі
№ құрал-жабдықтар туралы ақпарат
1
2
1
1.1

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 17-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 7-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Сатып алу
құны
3

Баланстық Ескерту
құны
4
5

Инвестициялық мүлік

1-тарау. Жалпы ережелер

Репо шарттары- Репо со- Бағалы
мен ауыртпалық
масы қағаз васалынған бағалы теңгемен лютасы
қағаздардың саны
12
13
14
15

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Кезеңділігі: ай сайын

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Ескертпе

Сыйақы
мөлшерлемесі
(пайызбен)
11

Индекс: 7 - I(R)O_M

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 8-қосымша

5. 2-бағанда сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша
берешегі бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру
брокерлерінің, қайта сақтанушылардың (цеденттердің) жəне сақтанушылардың
атауы көрсетіледі.
6. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған
сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі «Басқа сақтандыру агенттері»
2.6-жолында көрсетіледі.
7. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы
сомасындағы ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі «Басқа сақтанушылар» 5.6-жолында көрсетіледі.
8. 6-бағанада 90 күннен асатын мерзімі өткен берешек бойынша ақпарат
көрсетіледі.
9. 8-бағанада егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, сақтандыру
брокері, қайта сақтанушы немесе сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы болып табылатын немесе
елеулі үлесі бар немесе өзге де үлестес ұйым болып табылатын ұйым болса,
«иə» сөзі жазылады.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2.1.1
…
2.2 «Автоматты»
тəсіл
2.2.1
…

10
…

Қайта сақтанушылар (цеденттер)

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Репо
операциясы
«Тікелей»
тəсілі

Репо операциясының мерзімі
(күндер)

5. 2-бағанда сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша
берешегі бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру
брокерлерінің, қайта сақтанушылардың (цеденттердің) жəне сақтанушылардың
атауы көрсетіледі.
6. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған
сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі «Басқа сақтандыру агенттері»
2.6-жолында көрсетіледі.
7. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы
сомасындағы ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі «Басқа сақтанушылар» 5.6-жолында көрсетіледі.
8. 6-бағанада 90 күннен асатын мерзімі өткен берешек бойынша ақпарат
көрсетіледі.
9. 8-бағанада егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, сақтандыру
брокері, қайта сақтанушы немесе сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы болып табылатын немесе елеулі үлесі бар немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастармен байланысты өзге де тұлға болып табылатын ұйым болса, «иə»
сөзі жазылады.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Басқа сақтандыру
агенттері
Сақтандыру брокерлері

2

Жылжымайтын мүлік түріндегі
негізгі құрал-жабдықтар

2.1
…
3

Басқа негізгі құрал-жабдықтар

4

Барлығы

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы
есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Индекс: 7 - I(R)O_M

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Кезеңділігі: ай сайын

5. 2-бағанда инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы
ақпарат көрсетіледі.
6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға
инвестициялардың жалпы сомасы «Басқа негізгі құрал-жабдықтар» 3-жолында көрсетіледі.
7. 5-бағанда егер жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық мүлік/негізгі
құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, «иə» деген сөз
жазылады жəне ауыртпалық салу негіздері көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)
Р/с
№

1
1
1.1
…
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
…
4

Қайта сақтандырушының /
сақтандыру агентінің/
қайта сақтанушының
(цеденттің)/
сақтандыру
брокерінің/
сақтанушының атауы
2

Барлығы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

1

1.1
…
2

«Сақтандыру
қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының
Заңы 48-бабының
3-тармағы 1)
тармақшасының
талаптарына
сəйкес келуі

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

1-тарау. Жалпы ережелер

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

2
«Автоматты»
тəсiлмен жасалатын кері репо
операциясы

(мың теңгемен)

Кері репо, репо операциялары туралы есеп

Кезеңділігі: ай сайын

1

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

1
1

8

Сақтандыру агенттері

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Индекс: 6 - I(R)O_M

Р/с
№

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Р/с
№

7

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Кезеңділігі: ай сайын

Операция
мазмұны/
Бағалы қағаз
эмитентінің
атауы

3

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Кері репо, репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

4.1
…
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.
6

2
Қайта сақтандырушылар

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

1-тарау. Жалпы ережелер

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

3
3.1
…
4

Индекс: 6 - I(R)O_M

Халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN)

5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 5-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN)
көрсетіледі.
7. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
8. 8-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен
көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мəні, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен
сатып алу құны көрсетіледі.
9. 9-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған
кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне
сəйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.
10. 10-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы
қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық
құны көрсетіледі.
11. 15-бағанда есепті күні, пайда немесе зиян арқылы əділ құны бойынша
есепке алынатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы
қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.
12. 19-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы
қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық
құны көрсетіледі.
13. 23-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны
көрсетіледі.
14. 26-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды
тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы
көрсетіледі.
15. 27 жəне 28-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес талаптары (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген) «Эмитенттерге жəне олардың қор
биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондайақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту
жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы
№ 54 қаулысында белгіленген Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы
тізімінің санаты болмаған кезде 27 жəне 28-бағаналарда «листингі жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы
қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша толтырылмайды.
16. 29, 30, 31 жəне 32-бағандарды толтыру кезінде (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 29, 30, 31 жəне 32-бағандарда «рейтингі
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның
48-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған
жағдайда, 33-бағанда «иə» сөзі жазылады.
18. 34-бағанда, егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса (бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо
мəмілесінің объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер бағалы
қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылатын заңды тұлға болса, «иə» сөзі жазылады.
19. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

1
1
1.1
…
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Берешек сомасы
оның ішінде
мерзімі 90 күнге басқа
өтпеген дейінгі беребере- мерзімге шек
шек
мерзімі
өткен берешек
4
5
6

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кері репо, репо операциялары туралы есеп

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Операция
мазмұны/
Бағалы қағаз
эмитентінің
атауы

Қайта сақтандырушының
/сақтандыру агентінің/
қайта сақтанушының
(цеденттің)/
сақтандыру брокерінің/
сақтанушының атауы

1-тарау. Жалпы ережелер
Ескертпе

эмитенттің сатып
алу күнінде

27
…

Рейтингі

есепті күні

сатып алу күніне

Қор биржасы
тізімінің санаты

(мың теңгемен)
Р/с
№

Ескертпе

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

3

Берешек сомасы
оның ішінде
мерзімі
90 күнге
басқа
өтпеген дейінгі мер- беребере- зімге мерзімі шек
шек
өткен берешек
4

5

Ескертпе

26

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Құнсыздануға
арналған резервтер

25

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Телефон нөмірі:_________________________

Құнсыздануға
арналған резервтер

Халықаралық қор
биржасының атауы

Өтеу күні

Сатып алу құны

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы
Ауыртпалық
қағаздар
салынған
бағалы
Баланстық құны (нетто) мың теңгемен
қағаздар
дисбойынша
номиналесеп- резерв-тердің
конт,
баланстық
дық құны/
телген (провизиясыйқұны (нетто),
сатып алу
сыйлардың)
лықмың теңгемен
құны
ақы
мөлшері
ақы
19
20
21
22
23
24
…

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Барлығы

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде)

кестенің жалғасы:

15

7

8

6

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 19-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 9-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

Қайта
сақтандырушылар

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 9 - FI(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын

Сақтандыру агенттері

Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқа сақтандыру
агенттері
Сақтандыру
брокерлері

Қайта сақтанушылар
(цеденттер)

4.1
…
5 Сақтанушылар
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5. 6 Басқа сақтанушылар
6 Барлығы
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)
Р/с
№

Инвестициялық мүлік жəне
негізгі құрал-жабдықтар туралы
ақпарат

Сатып алу
құны

Баланстық
құны

Ескерту

2

3

4

5

1
1

Инвестициялық мүлік

1.1
…
2

Жылжымайтын мүлік түріндегі
негізгі құрал-жабдықтар

2.1
…
3

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар

4

Барлығы

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
(Жалғасы 16-бетте)

RESMI

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________

Индекс: 10 - I(R)O_M

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн
есептеу туралы есеп нысанына қосымша

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

көлiк құралдары
иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру

1.2

тасымалдаушының
жолаушылар алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.3

өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру

1.4

жекеше нотариустардың азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

6

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

5

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резерві

4

7

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн
есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден
кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.
6. Сақтандыру резервтері (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 9529 тіркелген) «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу
əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6
мамырдағы № 76 қаулысына сəйкес есептеледі.
7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта
сақтандырушының үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы жəне қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға
берілетін тəуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер
шегеріле отырып көрсетіледі.
8. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі
туралы деректер толығымен көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 21-қосымша

экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгін
сақтандыру
туроператордың
жəне турагенттiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершілiгiн
сақтандыру
қызметi үшiншi
тұлғаларға зиян
келтiру қаупiмен
байланысты
объектiлер иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
қызметкер еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан
сақтандыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 10-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 10 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша
қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)

сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)

2

Ерiктi жеке сақтандыру

2.1

жазатайым оқиғалардан сақтандыру

2.2

сырқаттанған
жағдайда сақтандыру,
оның ішінде

2.2.1

шет елге
шығатындарды

2.3

сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)

3

Ерiктi мүлiктiк
сақтандыру

3.1

автомобиль көлiгiн
сақтандыру

3.2

темiржол көлiгiн
сақтандыру

3.3

əуе көлiгiн сақтандыру

Р/с
№

Сақтандыру
сыныптарының атауы

1
1
1.1

2
Міндетті сақтандыру
көлiк құралдары
иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
тасымалдаушының
жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
өсiмдiк
шаруашылығындағы
сақтандыру
жекеше нотариустардың азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгін
сақтандыру
туроператордың
жəне турагенттiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершілiгiн
сақтандыру
қызметi үшiншi
тұлғаларға зиян
келтiру қаупiмен
байланысты
объектiлер иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
қызметкер еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
Ерiктi жеке
сақтандыру
жазатайым жағдайлардан сақтандыру
сырқаттанған
жағдайдан сақтандыру
сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
Ерiктi мүлiктiк
сақтандыру
автомобиль көлiгiн
сақтандыру
темiржол көлiгiн
сақтандыру

1.2

3.4

су көлiгiн сақтандыру

3.5

жүктердi сақтандыру

1.3

3.6

осы Нысанның
3.1-3.5-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi
залалдан сақтандыру

1.4

3.7

3.8

3.9

3.10

автомобиль көлiгi
иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
осы Нысанның
3.7-3.9-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiктi
сақтандыру

3.11

қарыздарды
сақтандыру

3.12

ипотекалық
сақтандыру

3.13

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру

3.14

басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру

3.15

осы Нысанның
3.11-3.14-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру

3.16

титулдық сақтандыру

3.17

сот шығыстарынан
сақтандыру

3.18

сақтандырудың
өзге де түрлері
(сыныптары)

4

Барлығы

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

3

4

5

6

7

7
…

8

9

10

11

12

13

кестенің жалғасы:
Мəлімделген,
Орын алған,
МəлімделМəлімбірақ ретСақтандыру
бірақ мəлімген, бірақ
делген,
телмеген
резервделмеген
реттелмеген
бірақ ретшығындар
теріндегі
шығындар
шығындар
тел-меген резервіндегі
қайта сақтанрезервінің
резервінің
шығындар қайта сақтандырушының
таза сотаза сорезерві
дырушының
барлық үлесі
масы
масы
үлесі
14

15

16

17

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы
ақпарат

кестенің жалғасы:

Р/с №

Атауы

Ақпарат

1

2

3

Орын алған, бірақ
Мəлiмделген,
Мəлiмделген, бiрақ реттелмеген
мəлімделмеген
бiрақ реттелмеген
шығындар резервіндегі қайта
шығындар резервінің шығындар резерві,
сақтандырушының үлесі
таза сомасы
жалпы сомасы
8
9
10
…

1

кестенің жалғасы:
Мəлiмделген,
Сақтандыру
Сақтандыру резервтерінің
Жалпы
бiрақ реттелме- резервтерінің жалпы сомасындағы қайта сақтандыру
ген шығындар
жалпы сосақтандырушының үлесі
резервтерінің
резервінің таза
масы
таза сомасы
сомасы
11
12
13
14
…
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының штаттағы актуарийі туралы ақпарат
Р/с №
Атауы
Ақпарат
1
2
3
1
Актуарийдің тегі, аты, əкесінің аты (ол
болған кезде)
2
Лицензияның берілген нөмірі мен күні
3
Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту
бағдарламасынан өту туралы мəліметтер
4
Біліктілік емтиханын тапсыру туралы
мəліметтер
5
Тұрғылықты мекенжайы
6
Байланыс телефондары
7
Факс
8
Электрондық пошта
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн
есептеу туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн
есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден
кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.
6. Сақтандыру резервтері (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 9529 тіркелген) «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу
əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6
мамырдағы № 76 қаулысына сəйкес есептеледі.
7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта
сақтандырушының үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы жəне қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға
берілетін тəуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер
шегеріле отырып көрсетіледі.
8. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі
туралы деректер толығымен көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 22-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 11-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Актуарийдің тегі, аты, əкесінің аты (ол болған
кезде)

2

Лицензияның берілген нөмірі мен күні

3

Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту
бағдарламасынан өту туралы мəліметтер

4

Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мəліметтер

5

Тұрғылықты мекенжайы

6

Байланыс телефондары

7

Факс

8

Электрондық пошта

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден
кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
резервтерiн есептеу туралы есеп

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.
6. Сақтандыру резервтері (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 9529 тіркелген) «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу
əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6
мамырдағы № 76 қаулысына сəйкес есептеледі.
7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінде қайта сақтандырушының
үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық
сыйақы жəне қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тəуекелдер
бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер шегеріле отырып
көрсетіледі.
8. 1.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
9. 1.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
10. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі
туралы деректер толығымен көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 23-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 12-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 12 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)

Индекс: 11 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша
қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Р/с
№

Сақтандыру
сыныптарының атауы

(мың теңгемен)
р/с
№

1
1
1.1
1.2

Сақтандыру
сыныптарының
атауы

2
Барлығы
өмірді
сақтандыру
аннуитеттік
сақтандыру,
оның ішінде

19

18

…

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

1.1

3

1-тарау. Жалпы ережелер

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резерві

2
Міндетті сақтандыру

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резервінің таза сомасы

1
1

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резервінің таза сомасы

Сақтандыру
сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резервіндегі қайта сақтандырушының
үлесі

Р/с
№

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резерві, жалпы сомасы

(мың теңгемен)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақы резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резерві, жалпы сомасы

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша
қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Барлық сақтандыру
резервтері

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Еңбек
Өмірді
Еңбек
Қайта
сіңіріл- сақтандырусіңірілсақтандыру
меген
шының
меген
(қайта сақтансыйлықеңбек
сыйлықақы дыру) шарттаақы
сіңірілмеген резервінің
ры бойынша
резерві, сыйлықақы
таза соорын алмаған
жалпы резервіндегі
масы
шығындардың
сома
үлесі
резерві
3
4
5
6

1
1
1.1

2
Міндетті сақтандыру
көлік құралдары
иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру
сыйлықақылары
оның ішінде
сақтандыру шартқайта сақтандыру
тары бойыншарттары бойынша қабылданған
ша қабылданған
сақтандыру
сақтандыру
сыйлықақылары
сыйлықақылары
оның ішінде
оның ішінде

3 4

рези- бейрезиденттен денттен

5

6

7

8

(Жалғасы 17-бетте)

9

бейрезиденттен

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

кестенің жалғасы:

резиденттен

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 10-қосымша

5
6
7
8

Орын алған, бірақ мəлімделмеген
шығындар резерві

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 20-қосымша

4

барлығы

5. 2-бағанда инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы
ақпарат көрсетіледі.
6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы «Басқа негізгі қаражат» 3-жолында көрсетіледі.
7. 5-бағанда инвестициялық мүлік/жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі
құрал-жабдықтар бойынша меншік құқығын шектеу бар болса, «иə» деген сөз
көрсетіледі жəне ауыртпалық салудың негіздемесі көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

3

заңды тұлғалар

2
3

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

2
Актуарийдің тегі, аты, əкесінің аты (ол
болған кезде)
Лицензияның берілген нөмірі мен күні
Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту
бағдарламасынан өтуі туралы
мəліметтер
Біліктілік емтиханын тапсыру туралы
мəліметтер
Тұрғылықты мекенжайы
Байланыс телефондары
Факс
Электрондық пошта

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар
резервінің таза сомасы

1
1

жеке тұлғалар

Мəлiмделген,
Сақтандыру
Сақтандыру
Жалпы
бiрақ реттелмеген резервтерінің
резервтерінің жалпы
сақтандыру
шығындар резержалпы сосомасындағы қайта
резервтерінің
вінің таза сомасы
масы
сақтандырушының үлесі таза сомасы
11
12
13
14
…
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы
ақпарат
Р/с №
Атауы
Ақпарат

əуе көлiгiн сақтандыру
су көлiгiн сақтандыру
ғарыш нысандарын
сақтандыру
3,6 жүктерді сақтандыру
3.7 осы Нысанның
3.1-3.6-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi
залалдан сақтандыру
3.8 автомобиль көлiгi
иелерiнiң азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.9 əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
3.10 су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
3.11 ғарыш нысандары иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
3.12 кəсіби жауапкершілікті
сақтандыру
3.13. осы Нысанның
3.8-3.12-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiкті
сақтандыру
3.14 қарыздарды
сақтандыру
3.15 ипотекалық
сақтандыру
3.16 кепілдіктер мен
кепілдемелерді
сақтандыру
3.17 басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру
3.18 осы Нысанның
3.14-3.17-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру
3.19 титулдық сақтандыру
3.20 сот шығыстарынан
сақтандыру
3.21 сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
4
Барлығы

заңды тұлғалар

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (бір
мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

кестенің жалғасы:

1.2.1 зейнетақы
аннуитеті
шарттары
1.2.2 аннуитет
шарттары
1.2.3 аннуитеттік
сақтандырудың өзге де
түрлері
1.3 жазатайым
жағдайлардан
сақтандыру
1.4 ауырған
жағдайдан
сақтандыру,
оның ішінде
1.4.1 шетелге
шығатындарды
1.5 қызметкер
еңбек (қызмет)
мiндеттерiн
атқарған
кезде оны
жазатайым
жағдайлардан
сақтандыру
1.6 сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)

3.3
3.4
3.5

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған
шығындар резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

1-тарау. Жалпы ережелер

Мəлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар
резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі
10

жеке тұлғалар

Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

Мəлiмделген,
бiрақ реттелмеген
шығындар резерві,
жалпы сомасы
9

Аннуитет шарттары бойынша
орын алмаған шығындар резерві

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Орын алған, бірақ
мəлімделмеген
шығындар резервінің
таза сомасы
8
…

барлығы
барлығы

кестенің жалғасы:

Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп нысанына қосымша

Өмірді сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар
резервінің таза сомасы

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде)

9 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

Өмірді сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған
шығындар резервіндегі қайта
сақтандырушының үлесі

16

10

11

RESMI

9 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.18
4

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

12
…

рези- бейрезидентке дентке
13

14

15

16

Сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттарын бұзуға байланысты
шығыстар
оның ішінде
барлығы

барлығы

оның ішінде

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

Қайта сақтандыруға
берілген сақтандыру
сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға
берілген шарттарды бұзуға
байланысты кірістер

кестенің жалғасы:

қайта
сақтандыру
сақтандыру
шарттары
шарттары
бойынша
бойынша

17

18

19

3.8

3.9

3.10

кестенің жалғасы:

20
…

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы
резервінде қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі
оның ішінде
барлығы

Еңбек
сіңірілмеген
сыйлықақы
резервінің
өзгеруі

21

резидентке

бейрезидентке

22

23

Еңбек
сіңірілмеген
сыйлықақы
резервінің
таза сомасы
24

Еңбек сіңірілген
сақтандыру
сыйлықақыларының таза
сомасы
(16-баған
– 17-баған –
24-баған)
25

3.11

3.12
3.13

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

3.14

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

3.15

Телефон нөмірі:_________________________

3.16

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

3.17
3.18

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
6. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 24-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 12-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

3.19
3.20
3.21
4

Қайта сақтандыруға берілген
сақтандыру
сыйлықақылары
оның ішінде

13
…

14

15

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 12 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын

бейрезиденттен

заңды тұлғалар

резиденттен

жеке тұлғалар

барлығы

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

х

21
…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі № 160 қаулысына 27-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 13-қосымша

х

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Индекс: 15 - I(R)O_M

Индекс: 13 – I(R)O_ М

Кезеңділігі: ай сайын

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)

(мың теңгемен)

х

Р/с
№

х

1
1
2
…

Р/с
№

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1
1.1

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

1.2

1.3
1.4

Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

1.5

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

1.6

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп нысанына
қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

1.7

1.8

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына жəне 74-бабының
2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

1.9

1.10
2

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңде (айда, онкүндікте) күшіне енген сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы жəне жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) бойынша ақпарат, сақтандыру
резервтерінде қайта сақтандырушының үлестері болып табылатын активтерді
шегере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына
тең немесе оның он пайызынан асатын жиынтық жауапкершілік лимиті (жалпы
сақтандыру сомасы) көрсетіледі.
6. 3-бағанда сақтанушы көрсетіледі.
7. 4-бағанда пайда алушы көрсетіледі.
8. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
9. 6-бағанда жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) көрсетіледі.
10. 8-бағанда сақтандыру/қайта сақтандыру шартының талаптарына сəйкес
сақтандыруды қорғау кезеңі көрсетіледі. Сақтандыруды қорғаудың əр түрлі
кезеңдері бар бірнеше сақтандыру (қайта сақтандыру) объектілері болғанда бір
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты шеңберінде сақтандыруды қорғаудың ең
ерте басталу күні мен ең кеш аяқталу күні көрсетіледі.
11. 9-бағанда сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі.
12. 10-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 2405 тіркелген) «Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мəмілені тануға
арналған нормативті бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы № 186 қаулысының талаптарына
сəйкес келетін сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мəмілені жасау туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесінің шешімі
көрсетіледі.
13. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі № 160 қаулысына 26-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 14-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 14 – I(R)O_M

3.7

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттарын бұзуға байланысты
шығыстар

16

17

18

оның ішінде
сақтандыру
қайта
шарттары
сақтандыру
бойынша
шарттары
бойынша
19

20

кестенің жалғасы:
Еңбек
сіңірілмеген
сыйлықақы
резервінің
өзгеруі

5. Нысанда тиісті сақтандыру сыныбы бойынша қалыптастырылған таза
сақтандыру резервтерінің жалпы сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын мөлшерде есепті кезеңде (айда, онкүндікте) мəлімделген, бірақ сақтандыру
төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттелмеген талаптар бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезеңде (айда, онкүндікте) (көлiк
құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру
сыныбы жəне жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды
қоспағанда) жүргізілген сақтандыру төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.
6. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 25-қосымша

кестенің жалғасы:

барлығы

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда 6, 7, 8, 9-бағандардың жиынтық деректер көрсетіледі.
6. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
7. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақы резервінде
қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі
оның ішінде
резидентке

бейрезидентке

22

23

24

Еңбек сіңірілген
Еңбек
сақтандыру
сіңірілмеген сыйлықақыларының
сыйлықақы
таза сомасы
резервінің
(17-баған
таза сомасы
– 18-баған –
25-баған)
25

26

3.8

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

3.9

(мың теңгемен)
Р/с
№
1
1
2
3

Сақтандыру
сыныптарының
атауы
2

Сақтанушы
(пайда
алушы)
3

Жауапкершілік
лимиті (сақтандыру
сомасы)
4

Сақтандыру
төлемінің
сомасы
5

3.10

3.11
Жиынтығы

3.12

кестенің жалғасы:
Қайта сақтандырушыдан
күтілетін өтем мөлшері
6
…

Мəлімделген талап сомасы
7

Сақтандыру жағдайдың
қысқаша сипаттамасы
8

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

3.13
3.14

Сақтандыру
сыныптарының атауы

2
Міндетті сақтандыру:
көлік құралдары
иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының
жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
туроператордың
жəне турагенттің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
қызметі үшінші
тұлғаға зиян келтіру
қаупімен байланысты болатын
объект иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
қызметкерді еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
Ерікті жеке
сақтандыру:
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
зейнетақы аннуитеті
шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым жағдайлардан сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның
ішінде:
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік
сақтандыру:
автомобиль көлігін
сақтандыру
теміржол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін
сақтандыру
су көлігін сақтандыру
жүктерді сақтандыру
осы Нысанның
3.1-3.5-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
мүлікті зияннан
сақтандыру
автомобиль көлігі
иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
əуе көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
су көлік иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
осы Нысанның
3.7-3.9-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті
сақтандыру
қарыздарды
сақтандыру
ипотекалық
сақтандыру
кепілдіктер мен
кепілдемелерді
сақтандыру
өзге де қаржылық
шығындардан
сақтандыру

Сақтандыру
Сақтандыру қызметі
қызметі бойынша бойынша комиссиялық
комиссиялық сыйақы
сыйақы түріндегі
түріндегі кірістер
шығыстар
оның ішінде
оның ішінде
бейрезиденттерге

3.10

2.1
2.2

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

резиденттерге

3.9

2

1-тарау. Жалпы ережелер

1-тарау . Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы
есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден
кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

барлығы

3.8

1.10

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп

бейрезиденттерден

3.7

1.9

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

резиденттерден

3.3
3.4
3.5
3.6

1.7
1.8

12

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы
есеп нысанына қосымша

барлығы

3.2

1.6

11

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ескертпе

3.1

1.5

10

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Телефон нөмірі:_________________________

Сақтандыру
объектісінің қысқаша
сипаттамасы

3

1.4

9

Телефон нөмірі:_________________________

Сақтандыруды қорғау
кезеңі

2.5

1.3

8

Орындаушы __________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

оның ішінде, қайта
сақтандыруға берілген

2.4.1

х

7

Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Жауапкершілік лимиті
(сақтандыру сомасы)

2.4

х

6

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Сақтандыру
сыйлықақының сомасы

2.3

1.2

5

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

Пайда алушы

2.2.1
2.2.2
2.2.3

1.1

2
3 4
Міндетті
сақтандыру
көлiк құралдары
иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
тасымалдаушының
жолаушылар
алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
өсiмдiк
шаруашылығындағы
сақтандыру
жеке нотариустардың азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгі
туристі сақтандыру
қызметi үшiншi
тұлғаларға зиян
келтiру қаупiмен
байланысты объектiлер иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
қызметкер еңбек
(қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың
өзге де түрлері
(сыныптары)
Ерiктi жеке
сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
зейнетақы
аннуитеті шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік
сақтандырудың
өзге де түрлері
жазатайым жағдайлардан сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның
ішінде:
шетелге
шығатындарды
сақтандырудың
өзге де түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік
сақтандыру
автомобиль көлігін
сақтандыру
темір жол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін
сақтандыру
су көлігін
сақтандыру
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жүктерді
сақтандыру
осы Нысанның
3.1–3.6-жолдарында көрсетілген
сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру
автомобиль
көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
ғарыш объектілері
иелерiнiң азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
кəсіптік
жауапкершілікті
сақтандыру
осы Нысанның
3.8–3.12-жолдарында көрсетілген
сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiктi
сақтандыру
қарыздарды
сақтандыру
ипотекалық
сақтандыру
кепілдіктер мен
кепілдемелерді
сақтандыру
басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру
осы Нысанның
3.14–3.17-жолдарында көрсетілген
сыныптарды
қоспағанда, қаржы
ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру
титулдық
сақтандыру
сот шығыстарынан
сақтандыру
сақтандырудың
өзге де түрлері (сыныптары)
Барлығы

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
___________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Сақтанушы

2
2.1
2.2

1
1

барлығы

1.10

электрондық нысанда

1.9

Сақтандыру
сыныптарының
атауы

Р/с
№

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

1.8

х

барлығы

1.7

х

барлығы

1.6

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
оның ішінде
қайта
сақтандыру
сақтандыру шартшарттары
тары бойынша
бойынша
қабылданған сақтандыру
қабылданған
сыйлықақылары
сақтандыру
сыйлықақылары
оның
оның ішінде
ішінде
рези- бейрезиденттен денттен

Қайта сақтандыруға
берілген шарттарды
бұзуға байланысты
кірістер

1.5

(мың теңгемен)

бейрезидентке

1.4

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

барлығы

1.3

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыру
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгі
туроператордың
жəне турагенттiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершілiгi
қызметi үшiншi
тұлғаларға зиян келтiру
қаупiмен байланысты
объектiлер иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
қызметкер еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерiктi жеке сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде
зейнетақы аннуитеті
шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым
жағдайлардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның
ішінде:
шетелге
шығатындарды
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік
сақтандыру
автомобиль көлігін
сақтандыру
темір жол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
жүктерді сақтандыру
осы Нысанның
3.1–3.5-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi
залалдан сақтандыру
автомобиль көлiгi
иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
осы Нысанның
3.7–3.9-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiктi
сақтандыру
қарыздарды
сақтандыру
ипотекалық
сақтандыру
кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
осы Нысанның
3.11–3.14-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарынан
сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Барлығы

резидентке

1.2

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Сақтандыру
сыныптарының атауы

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде)

17

3

4

5

6

7

8

(Жалғасы 18-бетте)

RESMI

Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

3.11

х

Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Телефон нөмірі:_________________________

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
6. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 28-қосымша

…

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

5. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
6. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде
оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 29-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 16-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
мен шығыстар туралы есеп

Индекс: 16 - I(R)O_M

Кезеңділігі: ай сайын

Кезеңділігі: ай сайын

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңгемен)

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
3.13

3.14
3.15

теміржол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жүктерді сақтандыру
осы Нысанның
3.1-3.6-жолдарында
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, мүлікті зияннан сақтандыру
автомобиль көлігі
иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
əуе көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
су көлік иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
ғарыш объектілері
иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
кəсіби жауапкершілікті
сақтандыру
осы Нысанның
3.8-3.12-жолдарында
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтыққұқықтық жауапкершілікті
сақтандыру
қарыздарды сақтандыру
ипотекалық сақтандыру

7

8
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.18
4

2
Міндетті сақтандыру
көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы
сақтандыру
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
экологиялық сақтандыру
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
туроператордың жəне
турагенттің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
қызметі үшінші тұлғаға
зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект
иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
қызметкерді еңбек (қызмет)
мiндеттерiн атқарған кезде жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге де түрлері
(сыныптары)
Ерікті жеке сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру, оның
ішінде:
зейнетақы аннуитеті шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік сақтандырудың өзге
де түрлері
жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан сақтандыру,
оның ішінде:
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге де түрлері
(сыныптары)
Ерікті мүліктік сақтандыру
автомобиль көлігін сақтандыру
теміржол көлігін сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
жүктерді сақтандыру
осы Нысанның 3.1-3.5-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті зияннан
сақтандыру
автомобиль көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
əуе көлігі иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
су көлік иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
осы Нысанның 3.7-3.9-жолдарында көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті сақтандыру
қарыздарды сақтандыру
ипотекалық сақтандыру
кепілдіктер мен кепілдемелерді
сақтандыру
өзге де қаржылық шығындардан
сақтандыру
осы Нысанның 3.11-3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы
ұйымдарының шығыстарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын сақтандыру
сақтандырудың өзге де түрлері
(сыныптары)
Барлығы

бейрезиденттерден

6

резиденттерден

бейрезиденттерден

5

заңды
тұлғаларға

резидент-терден

4

Сақтандыру сыныптарының
атауы

барлығы

барлығы

3

№

Сақтандыру төлемдерін жүзеге
асыру бойынша шығыстар
оның ішінде
қайта
сақтандыруға
сақтандыруға
қабылданған
қабылданған
шарттар бойшарттар бойынша
ынша
жеке
тұлғаларға

бейрезиденттерден

2
Міндетті сақтандыру:
көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
экологиялық сақтандыру
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
туристі сақтандыру
қызметі үшінші тұлғаға
зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
қызметкерді еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде жазатайым
жағдайлардан сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерікті жеке сақтандыру:
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру,
оның ішінде:
зейнетақы аннуитеті шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік
сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның ішінде:
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік сақтандыру:
автомобиль көлігін
сақтандыру

барлығы

1
1
1.1

Сақтандыру
сыныптарының атауы

(мың теңгемен)

Сақтандыру
қызметі бойынша комиссиялық
сыйақы түріндегі
шығыстар
оның ішінде

резидент-терден

Р/с
№

Сақтандыру
қызметі бойынша комиссиялық
сыйақы түріндегі
кірістер
оның ішінде

4

5

6

7

3
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Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

3.21
4

кестенің жалғасы
Мəлімделген Сақтандыру төлемдерінің Регресстік талап бойынша өтеу
шағымдар
саны
(нетто)
саны
барлығы оның ішінде
жеке заңды барлығы
оның ішінде ретұлға- тұлғагресс бойынша қайта
лар
лар
сақтандырушыға
берілген өтеу
8
9
10
11
12
13

Сақтандыру төлемдері туралы есеп
х

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

5. 8-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының реттелмеген шығындарын тіркеу журналында
тіркелген мəлімделген шағымдар саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі.
6. 9-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру
төлемдерінің саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы
бойынша бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша кезеңді
төлемдер түрінде жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері бір сақтандыру
төлемі ретінде көрсетіледі.
7. 10 жəне 11-бағандарда «сақтандыру төлемдерінің саны» сақтандыру
төлемін нақты алушы болып табылатын сақтанушы (пайда алушы) жөніндегі
ақпарат көрсетіледі.
8. 18-бағанда сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты
қызметтерді (бағалаушылардың қызметтерін жəне заң қызметтерін) сатып алу
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қосымша шығыстарының
сомасы көрсетіледі.
9. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
10. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

х
…
кестенің жалғасы
Қайта сақтандыруға берілген тəуекелдер
Сақтандыру
Сақтандыру
бойынша шығыстарды өтеу
төлемдерін
шығындарын
жүзеге асыру реттеу бойынбарлығы
оның ішінде
бойынша таза ша шығыстар
резиденттер- бейрезидентшығыстар
ден
терден
14
15
16
17
18
…
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 30-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 16-қосымша

Сақтандыру төлемдері туралы есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Сақтандыру төлемдері туралы есеп

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

1-тарау. Жалпы ережелер

Сақтандыру төлемдері туралы есеп
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
(мың теңгемен)

№

1
1
1.1
х

3.19
3.20

Сақтандыру төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

Индекс: 16 - I(R)O_M

х

3.18

18

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Сақтандыру
Сақтандыру
төлемдерін
шығындарын
жүзеге асыру реттеу бойынбойынша таза ша шығыстар
шығыстар

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Сақтандыру төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

3.17

Қайта сақтандыруға берілген тəуекелдер
бойынша шығыстарды өтеу
барлығы
оның ішінде
резиденттер- бейрезидентден
терден
14
15
16
…

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

3.14
3.15
3.16

х
кестенің жалғасы

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 15-қосымша

Индекс: 15 - I(R)O_M

3.13

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

3.12

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру
бойынша шығыстар
оның ішінде
сақтандыруға
қайта сақтанқабылданған
дыруға
шарттар
бойқабылданған
Сақтандыру сыныптарының
ынша
шарттар
бойынша
атауы

2
Міндетті сақтандыру
көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы
сақтандыру
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
экологиялық сақтандыру
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
туристі сақтандыру
қызметі үшінші тұлғаға
зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
қызметкерді еңбек (қызмет)
мiндеттерiн атқарған кезде
жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерікті жеке сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру,
оның ішінде:
зейнетақы аннуитеті шарттары
аннуитет шарттары
аннуитеттік сақтандырудың
өзге де түрлері
жазатайым жағдайлардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның ішінде:
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік сақтандыру
автомобиль көлігін
сақтандыру
теміржол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жүктерді сақтандыру

4

5

6

7

3

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Сақтандыру төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 8-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының реттелмеген шығындарын тіркеу журналында
тіркелген мəлімделген шағымдар саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі.
6. 9-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру
төлемдерінің саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы
бойынша бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша кезеңді
төлемдер түрінде жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері бір сақтандыру
төлемі ретінде көрсетіледі.
7. 10 жəне 11-бағандарда «сақтандыру төлемдерінің саны» сақтандыру
төлемін нақты алушы болып табылатын сақтанушы (пайда алушы) жөніндегі
ақпарат көрсетіледі.
8. 18-бағанда сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты
қызметтерді (бағалаушылардың қызметтерін жəне заң қызметтерін) сатып алу
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қосымша шығыстарының
сомасы көрсетіледі.
9. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
10. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 31-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 17-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп

х

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 17 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

х

Р/с
№

Сақтандыру
сыныптарының атауы

1
1
1.1

2
Міндетті сақтандыру
көлік құралдары
иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар

1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2

Қолданыстағы шарттар бойынша сақтандыру
объектілерінің саны (бірлікпен)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

4

3.9

Қолданыстағы шарттардың
саны (бірлікпен)

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

3.8

Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде
жасалған шарттар бойынша
сақтандыру нысандарының
саны (бірлікпен)

3.21

осы Нысанның 3.1-3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
мүлікті зияннан сақтандыру
автомобиль көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
əуе көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
су көлік иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
ғарыш объектілері
иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
кəсіби жауапкершілікті
сақтандыру
осы Нысанның
3.8-3.12-жолдарында
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтыққұқықтық жауапкершілікті
сақтандыру
қарыздарды сақтандыру
ипотекалық сақтандыру
кепілдіктер мен
кепілдемелерді сақтандыру
өзге де қаржылық
шығындардан сақтандыру
осы Нысанның
3.14-3.17-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы
ұйымдарының шығыстарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын
сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Барлығы

3.10

бейрезиденттерден

4

3.19
3.20

резиденттерден

3.18

заңды
тұлғалар

3.16
3.17

3.17
3.18

3.7

Сақтандыру төлемдерінің
Регресстік талап бойынша өтеу
саны
(нетто)
Мəлімделген
оның ішінде
шағымдар
оның ішінде ресаны
жеке
заңды
гресс бойынша қайта
барлығы
тұлғалар тұлғалар
сақтандырушыға
берілген өтеу
8
9
10
11
12
13

жеке
тұлғалар

осы Нысанның
3.11-3.14-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығыстарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын
сақтандыру
сақтандырудың өзге
де түрлері (сыныптары)
Барлығы

кестенің жалғасы

кепілдіктер мен
кепілдемелерді
сақтандыру
өзге де қаржылық
шығындардан сақтандыру
осы Нысанның
3.14-3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығыстарын сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын
сақтандыру
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары)
Барлығы

барлығы

3.15

3.16

барлығы

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде)
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Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде
жасалған шарттар саны
(өспелі қорытындымен)
(бірлікпен)

18

3

4

5

6

(Жалғасы 19-бетте)

RESMI
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1.5.1
1.5.2
1.6

1.6.1
1.6.2
1.7

1.7.1
1.7.2
1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6

3.6.1
3.6.2
3.7

3.7.1
3.7.2
3.8

3.8.1
3.8.2
3.9

3.9.1
3.9.2
3.10

3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
3.13
3.13.1
3.13.2
3.14

3.14.1
3.14.2
3.15

3.16

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

титулдық сақтандыру

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

3.16.1 жеке тұлғалар
3.16.2 заңды тұлғалар
3.17

сот шығыстарынан
сақтандыру, оның
ішінде:

3.17.1 жеке тұлғалар
3.17.2 заңды тұлғалар
3.18

сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары),
оның ішінде:

р/с
№

3.18.1 жеке тұлғалар

Сақтандыру
сыныптарының
атауы

3.18.2 заңды тұлғалар
х

х

3.19

Жеке тұлғаларды ерікті
мүліктік сақтандыру
бойынша барлығы

3.20

Заңды тұлғаларды
ерікті мүліктік
сақтандыру бойынша
барлығы

х

4

жеке тұлғалар

4.2

заңды тұлғалар

1
1
1.1

кестенің жалғасы:
Қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша
міндеттемелердің көлемі (мың
теңгемен)
барлығы
7

оның ішінде, қайта
сақтандыруға берілген
резидент- бейрезиденттерге
терге
8

9

Қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша
сақтандыру сыйлықақыларының сомасы (мың теңгемен)
барлығы

оның ішінде, қайта
сақтандыруға берілген
резиденттерге

бейрезиденттерге

11

12

10

1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.6.1
1.6.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
х
х

х

х

х

х

х

х

х
1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
2
2.1
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1.1
2.1.2
2.2
х

х

х

…
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Міндеттемелер көлемі бойынша есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7

Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Міндеттемелер көлемі бойынша есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4 жəне 6-бағандарда оларға сүйене отырып, сақтандыру сыйлықақысының
мөлшері айқындалатын сақтандыру нысандары бірліктерінің саны көрсетіледі.
6. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерікті жəне міндетті
түрлері бойынша, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандырудан, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда, əрбір сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарты бойынша 4 жəне 6-бағандарда сақтандырудың бір
нысаны көрсетіледі.
7. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру сыныбында 4 жəне 6-бағандарда көлік құралдарының саны
көрсетіледі.
8. 7-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің
жəне кіріс қайта сақтандырудың жалпы көлемі көрсетіледі.
9. 10-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру
сыйлықақыларының жəне кіріс қайта сақтандырудың сомасы көрсетіледі.
10. Сақтандырудың бірнеше сыныптары шегінде ерікті сақтандыру шартын
жасаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат:
1) 3, 4, 5, 6-бағандарда осы шарт бойынша міндеттемелердің көлемінде ең
үлкен үлесі бар сақтандыру сыныбына сəйкес көрсетіледі;
2) 7, 8, 9, 10-бағандарда əрбір сақтандыру сыныбы бойынша жеке көрсетіледі.
11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді.
12. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
13. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 32-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 17-қосымша

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7

3.7.1
3.7.2
3.8

Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Кезеңділігі: ай сайын

2
3
Міндетті сақтандыру:
көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
өсімдік
шаруашылығындағы
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
экологиялық сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
х
заңды тұлғалар
туристі сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қызметі үшінші тұлғаға
зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қызметкер еңбек (қызмет)
мiндеттерiн атқарған кезде
оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары), оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
Жеке тұлғаларды
міндетті сақтандыру
бойынша барлығы
Заңды тұлғаларды
міндетті сақтандыру
бойынша барлығы
Ерiктi жеке сақтандыру:
өмірді сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аннуитеттік сақтандыру,
оның ішінде:
зейнетақы аннуитеті шарттары
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
х
аннуитет шарттары
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аннуитеттік
сақтандырудың өзге де
түрлері, оның ішінде
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жазатайым жағдайлардан
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары), оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
Жеке тұлғаларды ерікті
жеке сақтандыру бойынша
барлығы
Заңды тұлғаларды ерікті
жеке сақтандыру бойынша
барлығы
Ерікті мүліктік сақтандыру:
автомобиль көлігін
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
темір жол көлігін
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
əуе көлігін сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
су көлігін сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жүктерді сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның 3.1–3.6 жолдарында көрсетілген
сыныптарды қоспағанда,
мүлiктi залалдан
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
автомобиль көлiгi
иелерiнiң азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн
сақтандыру, оның ішінде:

3.8.1
3.8.2
3.9

жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру, оның ішінде:

3.9.1
3.9.2
3.10

жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ғарыш объектілері
иелерiнiң азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн
сақтандыру, оның ішінде:

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Индекс: 17 - I(R)O_M

оның
ішінде
электрондық
түрде

барлығы

Барлығы оның ішінде:

4.1

Ағымдағы
жылдың басынан басталған
кезең ішінде
жасалған шарттар саны (өспелі
қорытындымен)
(бірлікпен)

3.10.1
3.10.2
3.11

5

6

7

4

3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
3.13

3.13.1
3.13.2
3.14
3.14.1
3.14.2
3.15
3.15.1
3.15.2
3.16
3.16.1
3.16.2
3.17
3.17.1
3.17.2
3.18

3.18.1
3.18.2
3.19
3.19.1
3.19.2
3.20
3.20.1
3.20.2
3.21
3.21.1
3.21.2
3.22
3.23
х

х

Х

х

4
4.1
4.2

жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
кəсіби жауапкершілікті
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның
3.8–3.12-жолдарында
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтыққұқықтық жауапкершiлiктi
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қарыздарды сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ипотекалық сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
кепілдіктер мен
кепілдемелерді
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның 3.14–3.17жолдарында көрсетілген
сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын сақтандыру
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
титулдық сақтандыру
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
сот шығыстарынан
сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары), оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
Жеке тұлғаларды ерікті
мүліктік сақтандыру бойынша барлығы
Заңды тұлғаларды ерікті
мүліктік сақтандыру бойынша барлығы
Барлығы оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар

кестенің жалғасы:
Қолданыстағы сақтандыру (қайта
Қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша
сақтандыру) шарттары бойынша
міндеттемелердің көлемі
сақтандыру сыйлықақыларының
(мың теңгемен)
сомасы (мың теңгемен)
оның ішінде, қайта
оның ішінде, қайта
сақтандыруға берілген
сақтандыруға берілген
барлығы
резидентбейрезидентрезидентбейрезиденттерге
терге
терге
терге
8
9
10
11
12
13
барлығы

1.4.1
1.4.2
1.5

3.15.2 заңды тұлғалар

Қолданыстағы шарттар бойынша
сақтандыру объектілерінің саны (бірлікпен)

1.3.1
1.3.2
1.4

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жеке нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
экологиялық сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:
жеке тұлғалар
х
заңды тұлғалар
туроператордың
жəне турагенттің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қызметі үшінші тұлғаға
зиян келтіру қаупімен
байланысты болатын объект иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қызметкер еңбек
(қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары),
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
Жеке тұлғаларды
міндетті сақтандыру
бойынша барлығы
Заңды тұлғаларды
міндетті сақтандыру
бойынша жиынтығы
Ерiктi жеке
сақтандыру:
өмірді сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
зейнетақы аннуитеті
шарттары
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
х
аннуитет шарттары
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері,
оның ішінде
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жазатайым жағдайлардан сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
шетелге шығатындар
сақтандырудың өзге де
түрлері (сыныптары),
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
Жеке тұлғаларды ерікті
жеке сақтандыру бойынша барлығы
Заңды тұлғаларды
ерікті жеке сақтандыру
бойынша барлығы
Ерікті мүліктік
сақтандыру:
автомобиль көлігін
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
темір жол көлігін
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
əуе көлігін сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
су көлігін сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
жүктерді сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның
3.1–3.5-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi
залалдан сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
автомобиль көлiгi
иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
əуе көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
су көлiгi иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның
3.7–3.9-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiктi
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
қарыздарды
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
ипотекалық сақтандыру, оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру,
оның ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру, оның
ішінде:
жеке тұлғалар
заңды тұлғалар
осы Нысанның
3.11–3.14-жолдарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру

Қолданыстағы шарттардың саны (бірлікпен)

1.3

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

3.15.1 жеке тұлғалар

Ағымдағы жылдың басынан басталған
кезең ішінде жасалған шарттар бойынша
сақтандыру нысандарының саны (бірлікпен)

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
____________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы _____________________________________ _______________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Міндеттемелер көлемі бойынша есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Міндеттемелер көлемі бойынша есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Міндеттемелер көлемі бойынша есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 5 жəне 7-бағандарда оларға сүйене отырып, сақтандыру сыйлықақысының
мөлшері айқындалатын сақтандыру нысандары бірліктерінің саны көрсетіледі.
6. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерікті жəне міндетті
түрлері бойынша, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандырудан, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда, əрбір сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарты бойынша 5 жəне 7-бағандарда сақтандырудың бір
нысаны көрсетіледі.
7. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру сыныбында 5 жəне 7-бағандарда көлік құралдарының саны
көрсетіледі.
8. 8-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің
жəне кіріс қайта сақтандырудың жалпы көлемі көрсетіледі.
9. 10-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру
сыйлықақыларының жəне кіріс қайта сақтандырудың сомасы көрсетіледі.
10. Сақтандырудың бірнеше сыныптары шегінде ерікті сақтандыру шартын
жасаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат:
1) 3, 4, 5, 6-бағандарда осы шарт бойынша міндеттемелердің көлемінде ең
үлкен үлесі бар сақтандыру сыныбына сəйкес көрсетіледі;
2) 7, 8, 9, 10-бағандарда əрбір сақтандыру сыныбы бойынша жеке көрсетіледі.
11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді.
(Жалғасы 20-бетте)

RESMI
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі № 160 қаулысына 36-қосымша

Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
нысанына қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы
есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды жəне қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.
6. 3-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін
заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына
сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі
болмаған кезде 3-бағанда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі.
7. 11-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған
кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.
8. 12-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары
бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы
аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын
қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8 жəне 9-бағандарының
сомасына сəйкес келеді.
9. 12-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға
берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша
міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша
есептің 8-бағанның жиынтық сомасына сəйкес келеді.
10. 12-бағанның «Бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға
берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша
міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағада, міндеттемелер көлемі бойынша
есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
11. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының берілген сақтандыру
сыйлықақылардың жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің
12-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
12. 13-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру
сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің
13-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
13. 13-бағанның «Бейрезиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген
сақтандыру сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы
есептің 14-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
14. 17-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер əртүрлі
сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта
сақтандыру ұйымына берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі
бір жолда көрсетіледі.
15. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі № 160 қаулысына 35-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 19-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 19 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Р/с
№

2

Елдің
коды

3

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
шарттары бойынша сақтандыру
сыйлықақысы
сақтандыру

қайта
сақтандыру

сақтандыру

қайта
сақтандыру

4

5

6

7

1.1
Заңды тұлғалар

қайта
сақтандыру

сақтандыру

қайта
сақтандыру

4

5

6

7

Жеке тұлғалар

…
Жеке тұлғалар

3.1
…
Барлығы

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

13

14

15

2-кесте (Өзге операциялар)

р/с
№

1
1
…

(мың теңгемен)

2

3

4

5

6

7

8

9

кестенің жалғасы:

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттермен жасалған
тікелей жəне кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің
басындағы кезеңде қабылданған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.
6. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, заңды тұлғаның жəне
жеке тұлғаның атауы көрсетіледі.
7. 3-бағанда елдің коды көрсетіледі.
8. 4-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру
сыйлықақылары туралы есептің 8 жəне 9-бағандарында көрсетілген
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қабылданған сақтандыру
сыйлықақылары сомасына сəйкес келеді.
9. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру
сыйлықақылары туралы есептің 12-бағанында көрсетілген Қазақстан
Республикасының бейрезиденттерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта сақтандыру сыйлықақылары сомасына сəйкес келеді.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 37-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 20-қосымша
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 20 - I(R)O_M

Шарт талаптары
бойынша
қамтамасыз
ету

10
…

Төленетін сыйақы (жылдық
пайызбен)

сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымының
пайдасына
үлестес тұлға

үлестес
тұлғаның
пайдасына
сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымы

11

12

13

Сақтандыру (қайта
сақтандыру)
ұйымының директорлар кеңесі не
акционерлерінің
жалпы жиналысы (директорлар
кеңесі болмаған
жағдайда) үлестес
тұлғалармен
мəміле жасау туралы шешімінің
деректемелері
14

15

16

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы мəмілелерінің жалпы сомасы (сақтандыру төлемдерін
қоспағанда) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№14794 тіркелген) «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы
есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің
еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық
капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері
сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін,
сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең
төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар
мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26
желтоқсандағы №304 қаулысына сəйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі
маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының əрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайды, 20_жылғы «____»
________ жағдай бойынша __________ мың теңгені құрайды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
үлестес тұлғаларға жеңілдікті талаптар ұсынылмағанын жəне осы Нысанда
көрсетілгендерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес
тұлғаларымен басқа мəмілелерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге
асырылмағанын растайды.
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Кезеңділігі: ай сайын

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Тұрған жері (елі)

Тағайындау күні

…

1

2

3

4

2

8

12

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп нысанына қосымша

…

7

11

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кеңес мүшелері

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

6

10

Телефон нөмірі:_________________________

1

5

9
…

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Р/с
№

Барлығы

4

Жиынтығы
Заңды тұлғалар

4

3

кестенің жалғасы:

2.1
3

2

1
1
2
3
…

…

3.1
4

р/с
№

Сақтандыру тарифі (сақтандыру сомасы
пайызбен)

сақтандыру

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

2.1
3

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
шарттары бойынша міндеттемелер
көлемі

Ұсынатын: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

…
2

3

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
шарттары бойынша сақтандыру
сыйлықақысы

1.1

Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
шарттары бойынша міндеттемелер
көлемі

Сақтандыру (қайта
сақтандыру)
ұйымдары

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде

Атауы

1
1

…

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Сақтандыру (қайта
сақтандыру)
ұйымдары

(мың теңгемен)

Индекс: 18 - I(R)O_M

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

2

1

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 34-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 18-қосымша

1

2

5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды жəне қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.
6. 3-бағанда (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8318 болып тіркелген) «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін
заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына
сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі
болмаған кезде 3-бағанда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі.
7. 11-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған
кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.
8. 12-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары
бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы
аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын
қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8 жəне 9-бағандарының
сомасына сəйкес келеді.
9. 12-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға
берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша
міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша
есептің 8-бағанның жиынтық сомасына сəйкес келеді.
10. 12-бағанның «Бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға
берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша
міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағада, міндеттемелер көлемі бойынша
есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
11. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының берілген сақтандыру
сыйлықақылардың жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің
13-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
12. 13-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру
сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің
14-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
13. 13-бағанның «Бейрезиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары»
жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген
сақтандыру сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы
есептің 15-бағанының жиынтық сомасына сəйкес келеді.
14. 17-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер əртүрлі
сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта
сақтандыру ұйымына берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі
бір жолда көрсетіледі.
15. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Елдің
коды

Ескертпе

Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Атауы

Ескертпе

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

(мың теңгемен)
Р/с
№

Шарттың қолданылуы
аяқталған күн (талаптарды
орындауды аяқтаған күн)

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Сақтандыру сомасы (мың теңгемен)

…

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы
есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Есепті күндегі ағымдағы
қалдық (мың теңгемен)

17

1-тарау. Жалпы ережелер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан
1-кесте (Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау)
(мың теңгемен)

Шарт жасалған күн (талаптарды орындауды бастаған күн)

16

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Сақтандыру сыйақысының сомасы (мың
теңгемен)

15

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
Сақтандыру
сыныбының
атауы

Қолданыстағы сақтандыру
Қайта
Қайта
(қайта сақтандыру) шарттары
сақтандыру
сақтандыру
бойынша қайта сақтандыру
түрі (факульнысаны (проұйымына берілген сақтандыру
тативтік/
порционалды/
сыйлықақылары (мың теңгемен) облигаторлық) пропорционалды емес)

Кезеңділігі: ай сайын

Кезеңділігі: ай сайын

…
кестенің жалғасы:

Индекс: 21 - I(R)O_M

Индекс: 19 - I(R)O_M

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
нысанына қосымша

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының директорлар кеңесі не
акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған
жағдайда) үлестес тұлғалармен
мəміле жасау туралы шешімінің
деректемелері

13

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелері
туралы есеп

Шарт бойынша мəміле сомасы
(мың теңгемен)

12

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) түрі
(сыныбы)

11

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 21-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 38-қосымша

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің
мүшелерінің болуы туралы ақпарат көрсетіледі.
6. 3-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшесінің
нақты тұрған жері көрсетіледі.
7. Нысанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің болуы туралы ақпарат болмаған жағдайда 2-бағанда «жоқ» деп көрсетіледі.

Пайда алушының атауы (тегі, аты,
əкесінің аты (ол болған кезде)

Қайта сақтандыру
ұйымына берілген
сақтандыру
сыйлықақылары
(ағымдағы
жылдың басынан
басталған кезең
ішінде)
(мың теңгемен)

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Валюта түрі

Қолданыстағы
сақтандыру (қайта
сақтандыру)
шарттары бойынша қайта
сақтандыруға
берілген
міндеттемелер
көлемі (мың
теңгемен)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 19-қосымша

1-тарау. Жалпы ережелер

Операциялардың түрі

Қайта
сақтандыруға
берілген
міндеттемелер
көлемі (ағымдағы
жылдың басынан
басталған кезең
ішінде) (мың
теңгемен)

14

17

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

кестенің жалғасы:

10

16

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

Барлығы

9

15

…

…

ел
коды

Қайта
Қайта
Сақтандыру
сақтандыру түрі сақтандыру ны- сыныбының
(факультативтік/ саны (пропорциоатауы
облигаторлық) налды/пропорционалды емес)

14

2.1

атауы

13

кестенің жалғасы:

Резидентсақтандыру (қайта
сақтандыру)
ұйымдары

Бейрезидентсақтандыру
брокерінің
орналасқан
жері (елі)

12

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттермен жасалған
тікелей жəне кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің
басындағы кезеңде қабылданған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.
6. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, заңды тұлғаның жəне
жеке тұлғаның атауы көрсетіледі.
7. 3-бағанда елдің коды көрсетіледі.
8. 4-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру
сыйлықақылары туралы есептің 7 жəне 8-бағандарында көрсетілген
Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінен қабылданған сақтандыру
сыйлықақылары сомасына сəйкес келеді.
9. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру
сыйлықақылары туралы есептің 11-бағанында көрсетілген Қазақстан
Республикасының бейрезиденттерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта сақтандыру сыйлықақылары сомасына сəйкес келеді.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері
туралы есеп

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен ерекше қатынастарымен
байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға
соған сəйкес белгі

…

3

11

…

Қолданыстағы
сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша қайта
сақтандыру ұйымына
берілген сақтандыру
сыйлықақылары (мың
теңгемен)

1.1

2

10

Қайта сақтандыру
ұйымына берілген
сақтандыру
сыйлықақылары
(ағымдағы
жылдың басынан
басталған кезең
ішінде)
(мың теңгемен)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарты бойынша
сақтандыру төлемдері сомасы (мың
теңгемен)

8

9

Қолданыстағы
сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша
қайта сақтандыруға
берілген
міндеттемелер
көлемі (мың
теңгемен)

Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері
туралы есеп нысанына қосымша

Тұлға сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғаға жатқызылған тұлға
соған сəйкес белгі

7

6

БейрезидентҚайта
сақтандыру
сақтандыруға
брокерінің
берілген
орналасқан
міндеттемелер
жері (елі)
көлемі (ағымдағы
жылдың басынан
атауы
ел
басталған кезең
коды
ішінде) (мың
теңгемен)

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (заңды
тұлға үшін), Жеке сəйкестендіру нөмірі
(жеке тұлға үшін болған кезде)

5

Барлығы

кестенің жалғасы:

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға
арналған «Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі –
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең
жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________

Шарттың қолданылуы аяқталған күн
(талаптарды орындау аяқталған күн)

4

Бейрезидент-сақтандыру (қайта
сақтандыру)
ұйымдары

1-тарау. Жалпы ережелер

Телефон нөмірі:_________________________

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі
(заңды тұлға үшін), Жеке
сəйкестендіру нөмірі (жеке
тұлға үшін болған кезде)

Рейтингілік агенттіктің
атауы

Рейтингі
3

Бейрезидентсақтандыру брокерінің
атауы

2

Қазақстан Республикасы
сақтандыру брокерінің
атауы

1
1

ел
коды

Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

…
3

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

2.1

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Телефон нөмірі:_________________________

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Резидентсақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдары

Кезеңділігі: ай сайын

атауы

8

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Сақтанушының (қайта сақтанушының)
атауы (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған
кезде)

2

Ұсынатын: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы

Қайта сақтандыру
ұйымының атауы

7

1.1

Индекс: 18 - I(R)O_M

Р/с
№

6

…

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Қайта
сақтандыру
ұйымының
орналасқан
жері (елі)

5

Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Шарт жасалған күні (талаптарды
орындау басталған күн)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

4

Бейрезидентсақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдары

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

құны (мың
теңгемен

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 18-қосымша

3

ел
коды

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы

Сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарты бойынша комиссиялық
сыйақы (мың теңгемен)

2

1

атауы

Бейрезидентсақтандыру
брокерінің атауы

1

Қайта
сақтандыру
ұйымының
орналасқан
жері (елі)

Қазақстан
Республикасы
сақтандыру
брокерінің атауы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №160 қаулысына 33-қосымша

Қайта
сақтандыру
ұйымының
атауы

Рейтингі

Р/с
№

Рейтингілік
агенттіктің атауы

Нысан

(тегі, аты, əкесінің аты (ол
болған кезде)

(Жалғасы. Басы 13-19-беттерде)

12. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.
13. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет
шарттары көрсетіледі.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

түрі
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Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
_____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Орындаушы
____________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
қолы
Телефон нөмірі:_________________________
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.
(Жалғасы бар)

