
 

 

Сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлінісінде комиссиялық сыйақының ең төмен және ең 

жоғары мөлшері 

 

№ 

Сақтандыру түрі 

(сақтандыру 

өнімі/сақтандыру 

бағдарламасы) 

Сақтандыру сыныбы 

КС ең аз 

мөлшері 

(гросс), % 

КС ең жоғарғы 

мөлшері (гросс), 

% 

1. ЖОМС ЖОМС 0% 0% 

2. 

Екінші деңгейдегі 

банктердің қарыз 

алушыларын ерікті 
сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 
сақтандыру, ауырған жағдайда 

сақтандыру. 

0% 95% 

2.1. 
Жеке тұлғаларды жазатайым 

оқиғадан ерікті сақтандыру 
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру. 0% 75% 

2.2. 

«Халық» қарыз 

алушыларының өмірін ерікті 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру. 

0% 10% 

2.3. 

«ALTYN BANK» қарыз 

алушылардың өмірін ерікті 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру. 

0% 92,5% 

3. 
«Банк ЦентрКредит» АҚ 
қарыз алушыларын ерікті 

сақтандыру 

Жазатайым оқиғалардан сақтандыру, 

ауырған жағдайда сақтандыру 
0% 0% 

4. 

Микроқаржы ұйымдарының 

қарыз алушыларын ерікті 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру, ауырған жағдайда 

сақтандыру. 

0% 96% 

4.1. 
«Стандарт»і өмірді ерікті 

сақтандыру  

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру, ауырған жағдайда 
сақтандыру. 

0% 84,7% 

4.2. 
«Маусым» өмірді ерікті 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру 

0% 96% 

4.3. 
«Наурыз» өмірді ерікті 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру. 

0% 94% 

5. 

«КМ Life» ӨСК» АҚ өмірді, 

жазатайым оқиғалардан 

және ауырған жағдайда 
ерікті сақтандыру  

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 
сақтандыру, ауырған жағдайда 

сақтандыру. 

0% 61,73% 

5.1. Ауыр ауруларды сақтандыру Ауырған жағдайда сақтандыру 0% 61,73% 

6. 

«KM LIFE» ӨСК» АҚ өмірді 

топтық / ұжымдық 

сақтандыру 

Мемлекеттік білім беру жинақтау 

жүйесі шеңберіндегі өмірді 

сақтандыруды қоспағанда, өмірді 

сақтандыру, жазатайым оқиғалардан 

0% 74,07% 



сақтандыру, ауырған жағдайда 

сақтандыру. 

7. 
«ЕМС» ауырған жағдайда 

ерікті сақтандыру 
Ауырған жағдайда сақтандыру 0% 61,73% 

8. ЖОЕС Жазатайым оқиғалардан сақтандыру 0% 50% 

9. А-ЖОМС 
Зейнетақы аннуитеттік сақтандыруды 

қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру. 
0% 0% 

10. А-ЖОЕС 
Зейнетақы аннуитеттік сақтандыруды 

қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру. 
0% 0% 

11. 

«Зейнетақы аннуитеті» 

ерікті аннуитеттік 

сақтандыру 

Зейнетақы аннуитеттік сақтандыру 0% 0% 

 

 

 

 

 


