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* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

 4
* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100521685615

06.08.2021

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Белгіленген күнге тіркелген заңды тұлға туралы

анықтама

талап ету жері бойынша берілді

06.08.2021Берілген күні:

Берілді: "KM Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы

2021 жылғы 06 тамызға  бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

"KM Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамыАтауы:

БСН 190840028828

Тіркеуші орган: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік

қоғамының Алматы қаласы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және

заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы
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Тіркеу әрекетінің түрі: Өзгерістерді енгізу

Соңғы (қайта) тіркеу күні: 2019 жылғы 28 тамыз

Тіркеу күні: 2019 жылғы 28 тамыз

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы БЕКБОЛАТОВА

НАЗЫМ БЕКБОЛАТОВНА

"Қазақмыс корпорациясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

КАРГАПОЛОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

КАСЫМОВА АМИНА СОЦИАЛОВНА

САБУРОВ КАЙРАТ БАЛТИЕВИЧ

РАХИМОВ АСКАР КАЗБЕКОВИЧ

Құрылтайшылары (қатысушылары,

мүшелері):
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ДЖАНГАЛИЕВА АСЕЛЬ АМАНГУСОВНА

ТАҒАЕВ ЕРДАНА ҚОСАЙҰЛЫ

ЛУКМАНОВ ГАЙСАГАЛИ БАХЫТЖАНОВИЧ

НҮСІПБЕК ЖАНАТ ҚУАНЫШБЕКҰЛЫ

СИХОВ МИРБУЛАТ БАХЫТЖАНОВИЧ

ПУСТОВАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ

Қатысушылар (мүшелер) саны: 11

Қызмет түрі: Шығынды мемлекеттік емес сақтандыру; Қайта сақтандыру
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Орналасқан жері: Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, көшесі ЗЕНКОВ, үй 71, пошталық индексі

A25T0G0

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.


