
Изменения к 
Примерным дополнительным условиям к Договору добровольного страхования 

от несчастных случаев «Защита семьи» АО «Европейская Страховая 
Компания», опубликованным в газете «Комсомольская правда Казахстан» 

выпуск №97 от 29.08.2014г.  
1. В заголовке и по всему тексту после слов «Защита семьи» дополнить символом и словом 

«/Забота». 
2. В подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. пункта 2.2. Раздела 2 часть предложения после запятой заменить на 

«предусмотренные Таблицей размеров страховых выплат по ожогам и переломам костей 
(Приложение № 2 к Правилам)». 

3. В пункте 3.1. Раздела 3 слово «в результате» заменить словом «вследствие». 
4. В пункте 3.2. Раздела 3 слова «и Приложение № 3» удалить. 
5. Пункт 5.1. Раздела 5 изложить в следующей редакции: «Договор страхования заключается в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность Договора 
страхования». 

6. В пунктах 9.4. и 9.5. Раздела 9 слова «Договоре страхования» заменить словом «Правилах». 
7. В пункте 9.5. Раздела 9 слово «Приложение №3» заменить словом «Приложение №2». 
8. Подпункт 12.1.4. пункта 12.1. Раздела 12 после слов «возврату не подлежит» дополнить 

следующим предложением – «, за исключением случаев, условия которых определены решением 
Правления Страховщика и/или оговорены в Договоре страхования». 

__________________________________________________________________________________________ 

 
29.08.2014ж. «Комсомольская правда Казахстан» газетінің №97 басылымында 

шағырылған Өмірді Сақтандыру Компаниясы «Еуропалық Сақтандыру 
Компаниясы» Акционерлік Қоғамының «Отбасыны қорғау» жазатайым 

оқиғалардан ерікті сақтандыру шартына Қосымша үлгі шарттарына өзгерістер  
 

1. Мәтіннің тақырыбында және бүкіл мәтінінде «Отбасыны қорғау» деген сөздерден кейін «/ 
Қамқорлық» деген белгі мен сөз қосылсын.  

2. 2-бөлімінің 2.2-тармағының 2.2.1. және 2.2.2. тармақшаларындағы үтірден кейінгі сөйлемнің 
бөлігін «Кестеде көрсетілген күйіктер мен сүйек сынықтары үшін сақтандыру төлемдерінің 
сомалары» деген сөздермен ауыстырылсын (Ережеге № 2 қосымша). 

3. 3-бөлімінің 3.1-тармағындағы «нәтижесінде» деген сөзді «салдарынан» деген сөзбен 
алмастырылсын. 

4. 3-бөлімінің 3.2-тармақтағы «және № 3 қосымша» деген сөздер алып тасталынсын. 
5. 5-бөлімнің 5.1-тармақтағы мынадай редакцияда жазылсын: «Сақтандыру шарты жазбаша 

нысанда жасалады. Жазбаша нысанды сақтамау Сақтандыру шартының жарамсыздығына 
әкеледі.» 

6. 9-бөлімінің 9.4. және 9.5. тармақтарындағы «Сақтандыру шартына» деген сөздер «Ережелерге» 
деген сөздермен ауыстырылсын. 

7. 9-бөлімінің 9.5. тармағындағы «№ 3 қосымша» деген сөздер «№ 2 қосымша» деген сөздермен 
ауыстырылсын.  

8. 12-бөлімінің 12.1-тармағының 12.1.4 тармақшасындағы «қайтарылмайды» деген сөздерден кейін 
«, шарттары Сақтандырушы кеңесінің шешімімен анықталған және / немесе сақтандыру 
шартында көзделген жағдайларды қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын.  

 
 

 


