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2.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

3 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

2.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

2.2 Номер договора SГПО/1153407
Келісім-шарт нөмірі

2 Сделка
Мәміле

2.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

1.2 Номер договора SГПО/1153406
Келісім-шарт нөмірі

1.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

1.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

4.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

4.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

4.2 Номер договора SГПО/1153409
Келісім-шарт нөмірі

4 Сделка
Мәміле

4.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

3.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

3.2 Номер договора SГПО/1153408
Келісім-шарт нөмірі

3.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

3.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

3.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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Нет6.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО

6 Сделка
Мәміле

6.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

5.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

5.2 Номер договора SГПО/1153410
Келісім-шарт нөмірі

5.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

5.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

5.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

4.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

5 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
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8 Сделка
Мәміле

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

7.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

7.2 Номер договора SГПО/1153412
Келісім-шарт нөмірі

7.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

7.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

7.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

6.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

7 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

6.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

6.2 Номер договора SГПО/1153411
Келісім-шарт нөмірі
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2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

9.2 Номер договора SГПО/1153414
Келісім-шарт нөмірі

9.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

9.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

9.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

8.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

9 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

8.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

8.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

8.2 Номер договора SГПО/1153413
Келісім-шарт нөмірі

8.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)
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11.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

11.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО

10.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

11 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

10.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

10.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

10.2 Номер договора SГПО/1153415
Келісім-шарт нөмірі

10 Сделка
Мәміле

10.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

9.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі



Жоқ

Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

12.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

13 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

12.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

12.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

12.2 Номер договора SГПО/1153417
Келісім-шарт нөмірі

12 Сделка
Мәміле

12.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

11.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

11.2 Номер договора SГПО/1153416
Келісім-шарт нөмірі

11.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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Жоқ
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Жоқ

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

14.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

14.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

14.2 Номер договора SГПО/1153419
Келісім-шарт нөмірі

14 Сделка
Мәміле

14.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

13.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

13.2 Номер договора SГПО/1153418
Келісім-шарт нөмірі

13.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

13.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

13.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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Нет16.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО

16 Сделка
Мәміле

16.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна  страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

15.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

15.2 Номер договора SГПО/1153420
Келісім-шарт нөмірі

15.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

15.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

15.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

14.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

15 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



Жоқ

Резидент
Резидент
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Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

18 Сделка
Мәміле

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

17.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

17.2 Номер договора SГПО/1153422
Келісім-шарт нөмірі

17.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

17.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

17.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

16.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

17 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

16.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

16.2 Номер договора SГПО/1153421
Келісім-шарт нөмірі
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2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

контрагент(ы) сделки 1
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

19.2 Номер договора SГПО/1153424
Келісім-шарт нөмірі

19.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

19.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

19.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

18.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

19 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

18.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

18.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

18.2 Номер договора SГПО/1153423
Келісім-шарт нөмірі

18.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)
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21.2 Номер договора SГПО/1153426
Келісім-шарт нөмірі

21.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

21.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

21.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

20.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

21 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

20.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

20.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

20.2 Номер договора SГПО/1153425
Келісім-шарт нөмірі

20 Сделка
Мәміле

20.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

19.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 
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Да23.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

22.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

23 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

22.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

22.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

22.2 Номер договора SГПО/1153427
Келісім-шарт нөмірі

22 Сделка
Мәміле

22.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

21.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру
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2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

24.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

24.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

24.2 Номер договора SГПО/1153429
Келісім-шарт нөмірі

24 Сделка
Мәміле

24.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

23.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

23.2 Номер договора SГПО/1153428
Келісім-шарт нөмірі

23.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

23.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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26.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

26.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

26.2 Номер договора SГПО/1153431
Келісім-шарт нөмірі

26 Сделка
Мәміле

26.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

25.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

25.2 Номер договора SГПО/1153430
Келісім-шарт нөмірі

25.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

25.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

25.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

24.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

25 Сделка
Мәміле

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы



Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

Да

28 Сделка
Мәміле

28.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

27.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

27.2 Номер договора SГПО/1153432
Келісім-шарт нөмірі

27.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

27.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

27.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

26.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

27 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары



Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

29.2 Номер договора SГПО/1153434
Келісім-шарт нөмірі

29.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

29.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

29.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

28.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

29 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

28.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

28.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

28.2 Номер договора SГПО/1153433
Келісім-шарт нөмірі

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)
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Жоқ
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Жоқ

31.2 Номер договора SГПО/1153441
Келісім-шарт нөмірі

31.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

31.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

31.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

30.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

31 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

30.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

30.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

30.2 Номер договора SГПО/1153435
Келісім-шарт нөмірі

30 Сделка
Мәміле

30.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

29.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 
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Да33.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

32.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

33 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

32.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

32.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

32.2 Номер договора SГПО/1153442
Келісім-шарт нөмірі

32 Сделка
Мәміле

32.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

31.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру



Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

34.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

34.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

34.2 Номер договора SГПО/1153444
Келісім-шарт нөмірі

34 Сделка
Мәміле

34.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

33.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

33.2 Номер договора SГПО/1153443
Келісім-шарт нөмірі

33.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

33.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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36.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

36.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

36.2 Номер договора SГПО/1153446
Келісім-шарт нөмірі

36 Сделка
Мәміле

36.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

35.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

35.2 Номер договора SГПО/1153445
Келісім-шарт нөмірі

35.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

35.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

35.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

34.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

35 Сделка
Мәміле

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы
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38 Сделка
Мәміле

38.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

37.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

37.2 Номер договора SГПО/1153447
Келісім-шарт нөмірі

37.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

37.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

37.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

36.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

37 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары



Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент
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Жоқ

Резидент
Резидент

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

39.2 Номер договора SГПО/1153449
Келісім-шарт нөмірі

39.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

39.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

39.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

38.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

39 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

38.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

38.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

38.2 Номер договора SГПО/1153448
Келісім-шарт нөмірі

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)
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41.2 Номер договора SГПО/1153451
Келісім-шарт нөмірі

41.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

41.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

41.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

40.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

41 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

40.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

40.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

40.2 Номер договора SГПО/1153450
Келісім-шарт нөмірі

40 Сделка
Мәміле

40.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

39.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 
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Да43.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

42.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

43 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

42.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

42.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

42.2 Номер договора SГПО/1153452
Келісім-шарт нөмірі

42 Сделка
Мәміле

42.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования 

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

41.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру
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Нет

Жоқ

Резидент
Резидент
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Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

44.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

44.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

44.2 Номер договора SГПО/1153454
Келісім-шарт нөмірі

44 Сделка
Мәміле

44.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

43.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

43.2 Номер договора SГПО/1153453
Келісім-шарт нөмірі

43.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

43.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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46.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

46.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

46.2 Номер договора SГПО/1153456
Келісім-шарт нөмірі

46 Сделка
Мәміле

46.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

45.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

45.2 Номер договора SГПО/1153455
Келісім-шарт нөмірі

45.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

45.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

45.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

44.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

45 Сделка
Мәміле

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы



Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

Да

48 Сделка
Мәміле

48.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

47.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

47.2 Номер договора SГПО/1153457
Келісім-шарт нөмірі

47.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

47.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

47.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

46.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

47 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
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2. Наименование стороны сделки тайна страхования

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

49.2 Номер договора SГПО/1153459
Келісім-шарт нөмірі

49.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

49.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

49.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

48.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

49 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

48.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

48.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

48.2 Номер договора SГПО/1153458
Келісім-шарт нөмірі

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)
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51.2 Номер договора SПП/030497
Келісім-шарт нөмірі

51.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

51.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

51.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

50.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

51 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

50.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств

мәміле мәні көлік иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

50.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

50.2 Номер договора SГПО/1153460
Келісім-шарт нөмірі

50 Сделка
Мәміле

50.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

49.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 
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Да53.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)

52.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

53 Сделка
Мәміле

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

52.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

мәміле мәні тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

52.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

52.2 Номер договора SПП/030499
Келісім-шарт нөмірі

52 Сделка
Мәміле

52.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

51.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

мәміле мәні тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
мiндеттi сақтандыру



Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

Да

Иә

Нет

Жоқ

Резидент
Резидент

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки тайна страхования

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

54.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

мәміле мәні тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
мiндеттi сақтандыру

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары

54.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

54.2 Номер договора SПП/030509
Келісім-шарт нөмірі

54 Сделка
Мәміле

54.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

53.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

53.2 Номер договора SПП/030500
Келісім-шарт нөмірі

53.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

мәміле мәні тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
мiндеттi сақтандыру

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

53.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды
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56.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

56.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

56.2 Номер договора SПП/030461
Келісім-шарт нөмірі

56 Сделка
Мәміле

56.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

2. Наименование стороны сделки тайна страхования

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы

55.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

2. Наименование стороны сделки АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "STANDARD"

    Мәміле тараптарының атауы "STANDARD" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000000000000
    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі

контрагент(ы) сделки 2
мәміле тараптары
1 1. ИИН/БИН стороны сделки 080340004126

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН

55.2 Номер договора SПП/030510
Келісім-шарт нөмірі

55.3 предмет сделки обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 
пассажирами

мәміле мәні тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
мiндеттi сақтандыру

55.1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в 
совершении которой обществом имеется заинтересованность, 
информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, 
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 
законами Республики Казахстан? (при размещении информации о 
совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой 
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер 
договора (при наличии номера), а также иная информация  по решению 
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру 
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік 
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға 
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде 
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

55.1а В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму, 
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО
Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

54.4 дата принятия органом акционерного общества решения о совершении 
сделки.

09.11.2016

акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау 
күні 

55 Сделка
Мәміле

    Мәміле тараптарының атауы сақтандыру құпиясы
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