
 

Настоящим акционерное общество "Страховая компания "Казахмыс" (далее - Общество) 

в целях информирования акционеров сообщает следующую информацию о принятых 

решениях Советом директоров Общества: 

 

Акционерлік қоғамның аффилиирленген тұлғамен жасалған мәмілесі бойынша 

хабарлама/ 

Информация о совершении акционерным обществом сделок с аффилиированным лицом. 

 

1. 1) мәміле бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күні: 1 сәуір 2016 жылы; 

2) мүлiктiң құны тақырыбы/сақтандыру сомасы: 8 059 800 теңге; 

3) мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылатын емес; 

4) мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық/сақтандыру сомасы, акционерлік 

қоғам активтерінің жалпы құны: 0,04 %; 

5) мәміленің негізгі мәнді талаптары: көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты стандартты талаптар; 

6) мәміле жасалған күні: 1 сәуір 2016 жылы. 

1) дата принятия Советом директоров решения о совершении сделки: 1 апреля 2016 года; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки/страховая сумма: 8 059 800 тенге; 
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки/страховой 

суммы, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  
 0,04 %; 
5) основные существенные условия сделки: стандартные условия договора по обязательному 

страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; 

6) дата заключения сделки:1 апреля 2016 года. 

 

2. 1) мәміле бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдаған күні: 1 сәуір 2016 жылы; 

2) мүлiктiң құны тақырыбы/сақтандыру сомасы: 35 000 теңге; 

3) мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: қолданылатын емес; 

4) мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық/сақтандыру сомасы, акционерлік 

қоғам активтерінің жалпы құны: 0,00018 %; 
5) мәміленің негізгі мәнді талаптары: көлік құралын жалға алу шартының стандартты 

талаптар; 

6) мәміле жасалған күні: 1 сәуір 2016 жылы. 

1) дата принятия Советом директоров решения о совершении сделки: 1 апреля 2016 года; 

2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки/страховая сумма: 35 000 тенге; 

3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: не применимо; 

4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки/страховой 

суммы, к общей стоимости активов данного акционерного общества:  
0,00018 %; 

5) основные существенные условия сделки: стандартные условия договора аренды 

транспортного средства; 

6) дата заключения сделки:1 апреля 2016 года. 

 


