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«АСКО» сақтандыру компаниясы «АҚ. бұдан әрі - Басқарма Төрағасы Н. 

Юркина ұсынатын «Сақтандыру компаниясы» бір жағынан, Жарғы негізінде 

әрекет ететін және Қазтұтынуодағы ҚЭУ, бұдан әрі «Білім беру мекемесі» деп 

аталатын, ректор Аймағамбетов Е.Б.:  

 

1. Меморандумның мәні. 

1.1. Осы Меморандумның мәні тараптардың өзара тиімді ынтымақтастығы: 

сақтандыру компаниясының тәжірибешілерімен сақтандыру мәселелері 

бойынша дәрістер мен практикалық сабақтар өткізу:   

 оқу орнының қызметкерлері мен студенттеріне сақтандыру 

компаниясындағы жеңілдік шарттарындағы қызметтер (жеңілдіктер, сыйлықтар 

алу)%;   

 комиссия түрінде қосымша табыс көзін алу (тағайындау туралы келісім 

жасалған жағдайда); 

 оқу орнының студенттері ақылы оқу практикасынан өтіп, кейін жұмысқа 

орналасады.  

1.2. Осы Меморандум оған қол қойылған сәттен бастап жасалған болып 

саналады және мерзімсіз болып табылады.   

1.3. Осы Меморандумның ережелері келесідей жүзеге асырылады:   

1.3.1. Оқу жоспары келесі кезеңге (ай, тоқсан, семестр) сақтандыру 

компаниясымен келісім бойынша «Сақтандыру» тақырыбы бойынша 

практикалық сабақтарды қамтиды.   

1.3.2. Сақтандыру компаниясы сабақ кестесін келіседі және қызметкерді 

анықтайды, оқу мекемесінің басшысымен немесе басқа уәкілеттік берілген 

адаммен келісілген оқу жоспары аясында сақтандыру сабақтары кестесіне 

сәйкес практикалық сабақтарды өткізуге жауапты.   

1.3.3. Сақтандыру компаниясы оқу орнының студенттеріне тұрақты негізде 

ақылы негізде оқуға және жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді.   

1.3.4. Сақтандыру компаниясы білім беру мекемесінің аумағында жарнамалар 

орналастыру арқылы студенттер туралы ақпараттандырады.  

 

2.Тараптардың міндеттері. 

2.1. Сақтандыру компаниясы: 

2.1.1. Ол осы Меморандум талаптарына сәйкес сапалы және сапалы қызмет 

көрсетеді.   

2.1.2. Ол өз бетінше және материалдарды пайдалану арқылы қызмет көрсетеді.   

2.1.3. Осы Меморандумның орындалуына теріс әсер ететін және / немесе әсер 

етуі мүмкін жағдайлар туралы Мектепке жазбаша түрде хабарлайды.   

2.2 Оқу орны:   



2.2.1. Сақтандыру компаниясымен оқу жоспары аясында сақтандыру бойынша 

сабақ кестесін жасайды және келіседі.   

2.2.2. Студенттерді сақтандыру компаниясына ақылы тағылымдамадан өтуге 

жібереді.   

2.3. Тараптар:  

2.3.1. Осы Меморандумда қарастырылған ынтымақтастықтың барлық 

бағыттары бойынша ұсыныстар енгізу.  

 

3. Форс-мажорлық жағдайлар. 

3.1. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар осы Меморандум 

бойынша толық немесе ішінара міндеттемелер үшін жауапкершіліктен 

босатылады, оның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: нәтижесінде табиғи 

апаттар, соның салдарынан Тараптар өз міндеттемелерін, саяси толқулар, 

тәртіпсіздіктер, әскери операциялар орындай алмайды. немесе осы 

Меморандум шарттарының орындалуына әсер етуі мүмкін олардың салдары; 

мемлекеттік органдардың немесе әкімшіліктердің Тараптардың шарттық 

міндеттемелерді орындауын мүмкін етпейтін актілерді шығаруы; Тараптардың 

бақылауына тәуелді болмайтын кез келген басқа себептер бойынша.  

 

4. Тараптардың жауапкершілігі 

4.1. Осы Меморандум шеңберіндегі ынтымақтастықтан бас тартқан тарап бұл 

туралы екінші тарапқа дереу хабарлайды.   

4.2. Әрбір Тарап бір-біріне, Меморандумға қол қойылған сәттен бастап, ол 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті түрде құрылған және 

жұмыс істейтін заңды тұлға екендігіне кепілдік береді.   

4.3. Осы Меморандумға енгізілген барлық өзгертулер мен толықтырулар, егер 

олар жазбаша түрде жасалса, уәкілетті адамдар қол қойған және Тараптардың 

мөрімен бекітілген болса жарамды болады.   

4.4. Осы Меморандум екі данада жасалды, бірдей заңды күші бар, қол қойылып, 

Тараптардың әрқайсысына тапсырылды.  

 

5. Банк орналасқан жері және деректемелері 

 


