
 

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

в целях информирования акционеров сообщает следующую информацию о принятых 

решениях Советом директоров Общества: 

 

Акционерлік қоғамның ірі мәмілесiлер жасағаны туралы хабарлама/Информация о 

совершении Обществом крупных сделок: 

 

1.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 100 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 100 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 

2.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 100 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 100 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 



3.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 50 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 50 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 

4.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 50 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 50 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 

5.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 100 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 



3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 100 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 

6.  1) мәміле жасалған күн: ақпаратты ұсыну күні сақтандыру шарты жасалған жоқ;  

2) мәміленің мәні, тараптардың атауы: Сақтанушы сақтандыру сыйлық ақысын төлеуге 

міндеттенеді, ал Сақтандырушы сақтандыру жағдайы орын алған кезде Пайда алушыға 

сақтандыру төлемақысын сақтандыру сомасы көлемінде төлеп беруге міндеттенеді; 

3) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күніне белгіленген 

мәмілеге арқау болған мүліктің құны /сақтандыру сомасы: 100 000 000 долл.АҚШ 

(сақтандыру шартын жасасу күніндегі теңге эквивалентімен); 

4) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 5 мамыр 2016 жыл; 

 

1) дата заключения сделки: на дату предоставления информации договор страхования не 

заключен; 

2) предмет сделки, наименование сторон: Страхователь обязуется уплатить страховую 

премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 

страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы; 

3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия Советом 

директоров решения о совершении сделки/страховая сумма сделки: 100 000 000 долл.США 

(в тенге эквивалентно на дату заключения договора страхования); 

4) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 5 мая 2016 

года. 

 

 

 
 

 


