
 

 

"САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМДЕРІНЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ" АҚ 

 

 

"Өмірді сақтандыру"саласында қызметін 
жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары 

үшін 2021 жылға арналған міндетті 
жарналар мен шартты міндеттемелердің 

МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ  
 

Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту 

агенттігінің 

К е л і с і л д і  

(2022 жылғы 24наурыздағы № 03-3-
17/251 хат) 

 "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік 
беру қоры" АҚ директорлар 

Кеңесінің шешімімен 

Б е к і т і л г е н  

(2022 жылғы 04 наурыздағы № 13 
отырыс хаттамасы) 

   

  2022 жылғы 04 наурыздан бастап 
қолданысқа енгізілді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алматы қ. 

2022 

 

 

 



"Өмірді сақтандыру"саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін 2021 жылға 
арналған міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемелері 

 

2 

Бөлім 1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы құжатта мынадай шартты (қысқартылған) белгілер пайдаланылады: 

 1) "№ 387 әдістеме " -"міндетті, қосымша жарналар мен шартты 
міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және 
төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, сақтандыру ұйымдарының, 
Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру ұйымдары 
филиалдарының - Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына 
қатысушылардың шартты міндеттемелерді қалыптастыру және есепке алу 
тәртібі"Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 387 қаулысымен бекітілген; 

 2) "ҚЖОМС" – "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы"Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын аннуитеттік сақтандыру.; 

 3) "ЗА" – "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын 
аннуитеттік сақтандыру; 

 4) "Мөлшерлемелерді есептеу қағидалары" – Қордың Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген" міндетті жарналар мен шартты міндеттемелер 
мөлшерлемелерін, қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін есептеу 
қағидалары " қорының ішкі құжаты (2021 жылғы 03 наурыздағы № 4 отырыс 
хаттамасы) 1; ; 

 5) "СТКЖ қатысушысы" – Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің 
қатысушысы болып табылатын (болып табылатын) сақтандыру ұйымы немесе 
Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру ұйымының филиалы; 

 6) " Қор " – "сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ. 

2. Осы құжатта осы құжатқа 1-қосымшада белгіленген СТКЖ қатысушыларының 
қысқаша белгілері пайдаланылады. 

3. Осы құжатпен айқындалған міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің 
мөлшерлемелері, СТКЖ қатысушыларының 2022 жылға арналған қосымша 
жарналарының абсолюттік мөлшері мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін 2022 жылғы 
қаңтарда СТКЖ қатысушылары ұсынған ақпарат негізінде есептелген: 

 1) № 387 Әдістемемен; 

 2) мөлшерлемелерді есептеу ережелері. 

 
1 Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген № 1 өзгерістер мен толықтыруларды (2021 

жылғы 09 желтоқсандағы № 40 отырыс хаттамасы) және Қордың Директорлар кеңесінің 
шешімімен бекітілген № 2 өзгерістерді (2022 жылғы 04 наурыздағы № 13 отырыс хаттамасы) ескере 
отырып. 
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4. Осы құжатта айқындалған 2021 жылға арналған міндетті жарналар мен шартты 
міндеттемелердің мөлшерлемелері 2021 жылғы 31 желтоқсандағы күннің 
соңындағы жағдай бойынша кепілдік берілетін сақтандыру сыныбы бойынша 
сақтандыру резервтерінің мөлшері мен 2020 жылғы 31 желтоқсандағы күннің 
соңындағы жағдай бойынша осындай резервтердің мөлшері арасындағы оң 
айырмадан пайызбен, үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен белгіленген. осы 
тармақтың екінші абзацында көзделген жағдайларда жүргізіледі.  
 2021 жылы ҚЖОМС, ЗА жүзеге асырған және ҚЖОМС бойынша міндетті 
жарналарды алғаш рет төлейтін ҚЖОМС қатысушылары үшін ЗА қормен ҚЖОМС-ға 
қатысу шарттарын жасасқаннан кейін, 2021 жылға міндетті жарналар мен шартты 
міндеттемелердің мөлшерлемелері үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен, 
жағдай бойынша кепілдік берілетін сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру 
резервтерінің мөлшерінен пайызбен белгіленген күннің соңы 2021 жылғы 31 
желтоқсан. 

 

Бөлім 2. Міндетті жарналардың мөлшерлемелері 

5. № 387 Әдістеменің жаңа редакциясы 2021 жылдың 23 маусымынан бастап 
қолданысқа енгізілгенін ескере отырып, 2021 жылға2, міндетті жарналардың 
базалық мөлшерлемелерінің мөлшері (пайызбен)құрайды: 

 1) ҚЖОМС бойынша-0,010; 

 2) ЗА бойынша – 0,010. 

12. 2021 жылғы ҚЖОМС, за бойынша міндетті жарналардың жеке мөлшерлемелерінің 
мөлшері (КЖОМС әрбір нақты қатысушысы үшін жеке) осы құжаттың 2 және 3-
қосымшаларында келтірілген. 

13. № 387 Әдістеменің жаңа редакциясы 2021 жылдың 23 маусымынан бастап 
қолданысқа енгізілгенін ескере отырып, 2021 жылы ҚЖОМС, ЗА жүзеге асырған 
және ҚЖОМС бойынша алғаш рет жарналарды төлейтін ҚЖОМС қатысушылары 
үшін қормен ҚЖОМС-ға қатысу шарттарын жасасқаннан кейін міндетті 
жарналардың жеке мөлшерлемелерінің мөлшері 2021 жылға құрайды (пайызбен): 

 1) ҚЖОМС бойынша-0,710; 

 2) ЗА бойынша – 0,710. 

 

Бөлім 3. Шартты міндеттемелер мөлшерлемелері 

 

15. ҚЖОМС, ЗА бойынша 2021 жылғы шартты міндеттемелер мөлшерлемелерінің 
мөлшері (пайызбен): 

 
2 № 387 әдістеме жаңа редакцияда жазылды-Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және 

дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 14 маусымдағы "Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу 
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" № 70 Қаулысымен. 
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 1) ҚЖОМС бойынша-4,000; 

 2) ЗА бойынша – 4,000. 

 

 

 

 

 

Басқарма Төрағасы       А.М. Жолдасбеков  
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"Өмірді сақтандыру"саласында 
қызметін жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдары үшін 
2021 жылға арналған міндетті 
жарналар мен шартты 
міндеттемелердің 
мөлшерлемелер   
 1-қосымша 

 

СТКЖ қатысушыларының  

Қ Ы С Қ А Ш А  Б Е Л Г І Л Е Р І  

 

№ 
р/н 

СТКЖ қатысушысының толық атауы Қысқаша белгілеу 

А 1 2 

1 "Freedom Finance Life"Өмірді сақтандыру 
компаниясы" АҚ 

FF Life 

2 "Халық-Life" Өмірді сақтандыру бойынша Қазақстан 
Халық банкінің еншілес компаниясы " АҚ 

Halyk Life 

3 "KM Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " АҚ KM Life 

4 "NOMAD Life"Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Nomad Life 

5 "Standard Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " АҚ Standard Life 

6 "Мемлекеттік аннуитеттік компания" Өмірді 
сақтандыру компаниясы " АҚ 

МАК 

7 "Евразия"өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ Евразия ӨСК 

8 "Сентрас Коммеск Life" Өмірді сақтандыру 
компаниясы " АҚ 

Сентрас Коммеск Life 
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"Өмірді сақтандыру"саласында 
қызметін жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдары үшін 
2021 жылға арналған міндетті 
жарналар мен шартты 
міндеттемелердің 
мөлшерлемелер   
 2-қосымша 

 

ҚЖОМС бойынша міндетті жарналардың жеке мөлшерлемелерінің  

М Ө Л Ш Е Р І  

 

 

Кестеге ескертпелер 

1. СТКЖ қатысушыларының қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштің реттік нөмірі мөлшерлемелерде есептеу ережесінің 1-қосымшасының кестесіндегі 
осы көрсеткіштің реттік нөміріне сәйкес келеді. 

2. Мөлшерлемелерде есептеу ережесінің 8-бабының 1-тармағына сәйкес түзету коэффициентінің қорытынды мәні кестенің 2-8-бағандарында көрсетілген 
барлық көрсеткіштердің келтірілген мәндерінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, егер ол бірліктен кем емес болса; олай болмаған жағдайда түзету 
коэффициентінің қорытынды мәні ретінде бірлік пайдаланылады. 

3. Түзету коэффициентінің қорытынды мәні үтірден кейінгі белгілердегі дәлдікті шектемей есептеледі. Кестенің 9-бағанында алынған мән үтірден кейін үш 
белгіге дейінгі дәлдікпен көрнекілік үшін келтірілген. 

4. Кестенің 10-бағанында көрсетілген ҚЖОМС бойынша міндетті жарнаның жеке мөлшерлемесінің мөлшері үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен ҚЖОМС 
бойынша міндетті жарнаның базалық мөлшерлемесінің (0,010 %) және кестеге 2 және 3-ескертпелерге сәйкес есептелген түзету коэффициентінің 
қорытынды мәнінің туындысы ретінде есептелген. 

5. Мөлшерлемелерде есептеу қағидаларының 4-бабының 5-тармағына сәйкес міндетті жарнаның жеке мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері 0,710% - дан 
аспауға тиіс. 
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№ 
р/н 

СТКЖ қатысушысының 
қысқаша белгіленуі 

СТКЖ қатысушыларының қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштің реттік 
нөмірі. Осы көрсеткіштің келтірілген мәні 

Түзету 
коэффициентінің 
қорытынды мәні 

Міндетті 
жарнаның жеке 
мөлшерлемесі, 

% 1 2 3 4 5 6 9 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FF Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

2 Halyk Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

3 KM Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

4 Nomad Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

5 Standard Life 1,08 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,242 0,012 

6 МАК 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

7 Евразия ӨСК 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

8 Сентрас Коммеск Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 
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"Өмірді сақтандыру"саласында 
қызметін жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдары үшін 
2021 жылға арналған міндетті 
жарналар мен шартты 
міндеттемелердің 
мөлшерлемелер   
 3-қосымша 

 

ЗА міндетті жарналарының жеке мөлшерлемелерінің  

М Ө Л Ш Е Р І  
 

Кестеге ескертпелер 

1. СТКЖ қатысушыларының қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштің реттік нөмірі мөлшерлемелерде есептеу ережесінің 1-қосымшасының кестесіндегі 
осы көрсеткіштің реттік нөміріне сәйкес келеді. 

2. Мөлшерлемелерде есептеу ережесінің 8-бабының 1-тармағына сәйкес түзету коэффициентінің қорытынды мәні кестенің 2-8-бағандарында көрсетілген 
барлық көрсеткіштердің келтірілген мәндерінің көбейтіндісі ретінде есептеледі, егер ол бірліктен кем емес болса; олай болмаған жағдайда түзету 
коэффициентінің қорытынды мәні ретінде бірлік пайдаланылады. 

3. Түзету коэффициентінің қорытынды мәні үтірден кейінгі белгілердегі дәлдікті шектемей есептеледі. Кестенің 9-бағанында алынған мән үтірден кейін үш 
белгіге дейінгі дәлдікпен көрнекілік үшін келтірілген. 

4. Кестенің 10-бағанында көрсетілген ЗА бойынша міндетті жарнаның жеке мөлшерлемесінің мөлшері үтірден кейін үш белгіге дейінгі дәлдікпен ЗА бойынша 
міндетті жарнаның базалық мөлшерлемесінің (0,010 %) мөлшерінің және кестеге 2 және 3-ескертпелерге сәйкес есептелген түзету коэффициентінің 
қорытынды мәнінің туындысы ретінде есептелген. 

5. Мөлшерлемелерде есептеу қағидаларының 4-бабының 5-тармағына сәйкес міндетті жарнаның жеке мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері 0,710% - дан 
аспауға тиіс. 



"Өмірді сақтандыру"саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін 2021 жылға арналған міндетті жарналар мен шартты 
міндеттемелердің мөлшерлемелері 
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№ 
р/н 

СТКЖ қатысушысының 
қысқаша белгіленуі 

СТКЖ қатысушыларының қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштің реттік 
нөмірі. Осы көрсеткіштің келтірілген мәні 

Түзету 
коэффициентінің 
қорытынды мәні 

Міндетті 
жарнаның жеке 
мөлшерлемесі, 

% 1 2 3 4 5 6 9 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 FF Life 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,080 0,011 

2 Halyk Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

3 Nomad Life 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,000 0,010 

4 Standard Life 1,08 1,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,242 0,012 

5 МАК 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,080 0,011 

6 Евразия ӨСК 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,080 0,011 

 


