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Жеке тұлғаларды
құқықтық қорғау ережелері
Правила правовой
защиты физических лиц
«Жеке АвтоАдвокат» бағдарламасы
Программа «Личный АвтоАдвокат»

Сіздің уақытыңызды, тыныштығыңызды
және қаражатыңызды сақтаймыз!

Бережем Ваши время,
нервы и деньги!

15 жыл ішінде біздің заңгерлер 14 200 - ден астам ЖКО реттеді
За 15 лет нашими юристами урегулировано более 14 200 ДТП

Жеке тұлғаларды құқықтық қорғау
Ережелері
1.

Жалпы ұғымдар

1.1.

1.2.

Осы Ережелер автокөлік құралдарын жеке тұлғалармен жұмыс жасауға байланысты жол-көлік
оқиғалары мен басқа да оқиғаларға (техникалық ақаулықтарды қоспағанда) құқықтық қорғау
қызметін ұсынудың құқықтық, қаржылық және ұйымдық негізін белгілейді.
Осы Ережелердің талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

2.

Терминдер мен ұғымдар

2.1.

Шарт (келісім) немесе Сертификат - бұл осы Ережелердің шарттарына қосылуды растайтын,
құқықтық қорғау бойынша қызметтер көрсету туралы шарт
Жол-көлік оқиғасы (ЖКО) - көлік құралын пайдалану кезінде және оның қатысуымен
туындаған оқиға, сондай-ақ көлік құралынан және оның жүктемесінен бөлінген бөліктердің
қозғалысы, соның салдарынан қаза тапқан немесе жараланған адамдар, көлік құралдары,
бүлінген құрылыстар, тауарлар немесе басқа да материалдық зиян
Клиент - осы Ереженің талаптары бойынша Компаниямен шарт жасасқан тұлға
Компания - «АвтоЗащита» ЖШС («Автоадвокат» компаниялар тобы)
Тараптар - Компания және Клиент
«Жеке АвтоАдвокат» бағдарламасы - жеке тұлғалар үшін құқықтық қорғауды қамтамасыз
ететін бағдарлама
Жеке АвтоАдвокат пакеті - Жеке АвтоАдвокат бағдарлама пакеттері (Шектеулі, Стандартты,
Жетілдірілген (Premium)).

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

Шарт жасасу тәртібі

3.1.
3.2.

Келісім осы Ереженің шарттарына қосылу арқылы жасалады.
Жеке АвтоАдвокат бағдарламасы интернетте сатып алынған немесе активтендірілген
жағдайда, осы Ережелердің шарттарына қосылу фактісін куәландыратын құжат Сертификат
болып табылады.
Келісімде/ Сертификатта Тараптардың деректемелерін, аумағын және құқықтық қорғау
мерзімін, таңдалған жеке АвтоАдвокат пакетінің құнын қоса алғанда, маңызды ақпараттар
көрсетеді.

3.3.

4.

Клиентті құқықтық қорғаудың тәртібі

4.1.

Оқиға орнында Клиентті құқықтық қорғаудың тәртібі

4.1.1. ЖКО болған кезде Клиент дереу келісім шартында көрсетілген телефон нөмірлері арқылы
Компанияны хабардар етеді.
4.1.2. Компания оқиға жайлы ақпарат алғаннан кейін, мүмкіндігінше тез 60 минуттан аспайтын уақыт
ішінде, ЖКО болған жерге юристің келуін қамтамасыз етеді. Бұл уақыттан кешігу тек жол
қозғалысын қиындататын ауа райының қолайсыз жағдайлары болуы мүмкін.
4.1.3. Апат туралы ақпарат алған сәттен бастап, Компанияның заң кеңесшісі телефон арқылы
Клиентке құқықтық көмек көрсетеді. Сонымен қатар заңгер-кеңесші юристің қай уақыт
шамасында келетінін және ол келгенге дейін қандай-да іс-әрекет жасау/ жасамау керектігін
Клиентке хабарлайды.
4.1.4. Оқиға орнына келгеннен кейін, Компанияның юристі Клиентке оқиға жайлы құқықтық

1)
2)
3)
4)
4.1.5.

1)
2)
3)
4)
4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.2.

бағалау береді, соның ішінде:
жол-көлік оқиғасы қатысушыларының әрекеттерінде қандай жол қозғалысы ережелерінің
бұзылуы мүмкідігі туралы;
қол жетімді белгілерді ескере отырып, кінәлілік қалай анықталатындығы туралы;
осы апатқа және басқа да тиісті бұзушылықтарға қатысты қандай жауапкершілік пен
санкциялар қарастырылғаны туралы;
жол көлік оқиғалардың салдарын реттеудің жолдары мен сақтандыру төлемін алу жолдарын
жүзеге асыру туралы
Компания юристі жол көлік оқиғасын бағалағаннан кейін Клиентке жағдайды шешудің бірнеше
мүмкін нұсқаларын ұсынады. Атап айтқанда, жағдайды шешудің келесі нұсқалары
қарастырылады:
жол полициясын шақырмай;
жол полициясының шақыруы бойынша;
сақтандыру жағдайын тіркестіру;
iстiң мән-жайына байланысты өзге де реттеу нұсқаларын ұсынуы мүмкін.
Клиент жағдайды шешудің тәсілін таңдап, Компанияның заңгеріне хабарлайды.
Компанияның заңгері Клиентпен таңдалған нұсқаның негізінде, түсініктемелерді, қосымшалар,
өтініштерін, т.б., іс-шараларды жүзеге асырады; және құқық қорғау органдарының оқиға
схемаларын дайындау, хаттамалар жазылуының заңдылығын бақылайды.
Егер Клиент жол полициясын шақырмастан жол көлік оқиғасын өзара реттеуді таңдаса, Клиент
залал сомасы туралы шешімді қабылдайды. Бұл жағдайда оқиға реттелді деп есептеледі.
Жол көлік оқиғасы орнында шешілмеген болса, онда Компания осы Ереженің шарттарына
сәйкес Клиентке одан әрі қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.
ЖКО-нан кейін Клиентті құқықтық қорғаудың тәртібі

4.2.1. ЖКО орнында шешілмеген болса, онда компания Клиентке жағдайды шешудің одан әрі ісәрекеттерін ұсынады.
4.2.2. Клиент келесі іс-шаралар аясында ЖКО нәтижесінде туындаған залалды өтеу тәртібі туралы
шешім қабылдауы тиіс.
4.2.3. ЖКО реттеу тәртібі туралы шешімі қабылданғаннан кейін, Компания заңдар мен осы Ереженің
шарттарын басшылыққа ала отырып Клиенттің мүдделерін қорғауға тиіс.
4.3.

Клиентті әкімшілік және қылмыстық іс жүргізу шеңберінде құқықтық қорғау тәртібі

4.3.1. Таңдалған «Жеке Автоадвокат» бағдарламасы пакеті талаптарына сәйкес әкімшілік немесе
қылмыстық сотта клиенттерді құқықты қорғау көзделген болса, онда, Компания осы
тапсырманы орындау үшін қажетті қадамдар жасайды. Осы мақсаттарға жету мақсатымен,
Компания Клиент үшін сот отырыстарына қатысып, әкімшілік материалдарымен танысады, сот
ісі дұрыстығын тексереді, құқық қорғау органдары мен сот iс-әрекеттерiне шағымдар жасайды,
Клиенттің мүдделерін қорғау үшін қажет басқа да шаралар қабылдайды.
4.3.2. Қажет болған жағдайда құқықтық қорғау жоғары сатыларда жүзеге асырылады.
4.3.3. Уәкілетті органдар Клиентті әкімшілік және өзге де құқық бұзушылықтар жасағаны үшін
жауапкершілікке айыппұл салу арқылы тартқан болса, Компания айппұл төлемейді.
4.4.

ЖКО нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу мақсатында Клиентті құқықтық қорғаудың тәртібі

4.4.1. Компания дереу қатысушылардың кінәсіне қарамастан, әрқайсысының сақтандыру
компаниясына жазбаша түрде хабардар етуге міндетті.
4.4.2. Компания залал көлемін растайтын, қатысушылардың кінәсін белгілейтін құжаттардың, оның
ішінде өтемақы алу үшін қажетті құжаттар топтамасын жинауын жүзеге асырады. Клиент

4.4.3.
4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.5.

Компанияға барлық қажетті құжаттар мен материалдарды ұсынуы тиіс. Клиент берілген
деректер мен құжаттардың дұрыстығына кепілдік береді.
Компания басқа ЖКО қатысушыларымен, көлік иесімен, сақтандыру компанияларымен,
жұмыс берушілермен және т.б. сотқа дейін реттеу туралы келіссөздер жүргізеді.
Компания Клиентпен келісіміне байланысты зақымдану мөлшерін анықтау үшін зиянды
бағалауды ұйымдастырады. Компания заңгері залал көлемін бағалау кезінде және залалды
бағалау жайлы баяндамалар жасау дұрыстығын және толықтығын қадағалауды қамтамасыз
етеді.
Сотқа дейінгі реттеу тәртібі мүмкін болмаған жағдайда Компания таңдалған «Жеке
Автоадвокат» бағдарламасы пакеттіне байланысты, сотта Клиенттің мүддесін қорғайды. Осы
мақсатта Компания, талап арызды, өтінішті сотқа өткізеді, сотта өкілдік орындайды, бейбіт
келісім жасасу туралы келіссөздер жүргізеді, іс жүргізу әрекеттерінің заңдылығын бақылайды,
және де қажет жағдайда сот шешіміне шағым жазады.
Компания таңдалған «Жеке Автоадвокат» бағдарламасына байланысты сот шешімін алғаннан
кейін оны орындауға қатысты әрекеттер жасайды. Ол үшін Компания сот орындаушыларына
атқару парақтарының уақытылы түскенін және сот орындаушыларының өндіруге байланысты
әрекеттерін бақылайды.
Үшінші тұлғалардың Клиентке шағымдар түсірген жағдайда құқықтық қорғау тәртібі

4.5.1. ЖКО салдары нәтижесінде, үшінші тұлғалар шағымдар түсірген жағдайда, Клиент бірден бұл
ақпаратты Компанияға жеткізуі керек.
4.5.2. Таңдалған Жеке Автоадвокат пакеттері бойынша, Клиент жауапкер болған жағдайда, Компания
Клиенттің мүдделерін азаматтық сот ісінде қорғауға жауапты. Осы мақсатта Компания
Клиенттің мүдделерін сот отырысында қорғаумен қатар, өтініш, арыз және талап қою арызына
пікірлерді дайындайды және өткізеді.
5.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1.
1)

Компанияның міндеттері:
Компания осы Ережеде көрсетілген жағдайлар туындаған кезде Клиентке құқықтық қорғау
қызметтерін көрсету жауапкершілігін өз мойнына алады.
Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық қорғауды қамтамасыз
етеді.

2)

5.2.
1)
2)
3)
4)

5.3.
1)
2)
3)

Компанияның құқықтары:
осы Ережеде көзделген міндеттемелерді орындау үшін қажетті құжаттармен танысуға және
көшірмелерін алуға;
Шарттың ережелерiне сәйкес сыйақы алуға;
егер Клиенттің нұсқауы бойынша жасалса, осы Ережеде қарастырылмаған жұмыстар мен
қызметтерді орындауға байланысты шығындардың орнын толтыруға;
алкоголь, есiрткi немесе басқа да мас күйiнде автокөлiктi басқаратын адамдарға қатысты
құқықтық қорғауды жүзеге асырмауға.
Клиенттің міндеттері:
осы Ережеде көзделген міндеттемелерді орындау үшін Компанияға қажетті барлық
материалдар мен құжаттарды уақтылы ұсынуға;
егер Клиенттің нұсқауы бойынша жасалса, осы Ережелерде көрсетілмеген жұмыстар мен
қызметтерді орындауға байланысты Компания шығыстарын төлеу.
тиімді құқықтық қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Компанияға барлық ықтимал көмек
көрсету

4)
5)
6)
7)
8)
5.4.
1)
2)

қолданыстағы заңнамаға сәйкес автокөлік иесі ретінде азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
уақытылы сақтандыру;
қол жетімді болғанда құқықтық қорғауға жататын автокөлік құралдарын ерікті сақтандыру
шарттары туралы алдын-ала хабарлау және көрсету;
тиімді құқықтық қорғау мақсатында Компания ұсынымдарын жүзеге асыру;
Компаниямен алдын-ала келісімсіз үшінші тұлғалармен туындаған шағымдарды шешуге ісәрекет жасамау;
көлiк құралын алкогольдiк, есiрткi немесе өзге мас күйiнде жүргiзбеу.

3)

Клиенттің құқықтары:
осы Ереженің талаптарына сәйкес құқықтық қорғау қызметтерін алуға;
Компаниямен ерікті сақтандыру шарттарымен келісуге, егер Компания осыған сәйкес
құқықтық көмек көрсетуге міндеттенсе;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыруға.

6.

Құқықтық қорғау мерзімі және шарттың бұзылу тәртібі

6.1.
6.2.

Құқықтық қорғау Клиент таңдаған кезең үшін жарамды болып табылады.
Клиент заңды қорғау кезеңін 12 (он екі) айға дейін таңдай алады. Таңдалған кезеңнің бағасы
нақты Жеке АвтоАдвокат пакетінің бағасына №2-ші қосымшадағы кестеде (Қосымша №2)
көрсетілген пайыздар бойынша есептеледі.
Құқықтық қорғау таңдалған «Жеке Автоадвокат» бағдарламасына сәйкес төлем күнінен кейінгі
күннің 00-00-01 уақыттан бастап әрекет етеді.
Клиент кез-келген уақытта шартты айыруға құқылы.
Компания Клиентке 30 (отыз) күн ішінде алдын-ала жазбаша хабарлама жіберу арқылы
келісімшартты айыруға құқылы.
Келісімшарт айырылар жағдайда қолданылған сомманың көлемі 2-ші қосымшадағы кестеде
(Қосымша №2) көрсетілген пайыздар бойынша есептеледі. Клиентке қайтарылар сомманың
көлемі келісімшарт бойынша төленген сомма мен қолданылған сомманың айырмасына тең.
Егер Компания осы Ереженің талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін орындау үстінде болса,
дегенімен Клиент келісімшартты мерзімінен бұрын айыруға бел буса, қолданылмаған
сомманың қайтарылуы жасалмайды.
Келісімшарт Компания бастамасы бойынша айырылса, онда қолданылмаған сомманың
қайтарылуы кез келген жағдайда осы Ереженің 6.6. тармақшасына байланысты жүзеге
асырылады.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7.

Құқықтық қорғау аумағы

7.1.

Келісімшарттың аумағы – «Шектеулі» және «Стандартты» бағдарламаларға сәйкес келісімшартта көрсетілген қаланың әкімшілік шекаралары және «Жетілдірілген» (Premium)
бағдарламасына сәйкес - Қазақстан Республикасының аумағы.
Шартта көрсетілгендей, барлық «Жеке Автоадвокат» бағдарламаларында, ЖКО немесе басқа
көлік оқиғасы болған жағдайда құқықтық көмек көрсету аумағы қаланың әкімшілік
шекарасымен шектеледі.
Егер ЖКО немесе басқа көлік оқиғасы келісімшарт аумағынан тыс жерде болса, заңгер оқиға
болған орынға шықпайды, алайда Клиентке телефон арқылы заң көмегі көрсетіледі.
ЖекеАдвокаттың «Жетілдірілген» (Premium) бағдарламасы бойынша Клиентті құқықтық
қорғау одан ары Қазақстан Республикасының аумағында көрсетіледі.

7.2.

7.3.

8.

«Жеке Автоадвокат» бағдарламасының бағамы

8.1.

8.3.

«Жеке Автоадвокат» бағдарламасының құны 12 айға (бір жылға) есептеледі. Жалпы ереженің
№2 қосымшасына сәйкес қысқаша мерзімге кесте арқылы ұсынылған қамту мерзіміне
байланысты пайыздық мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі.
Ұсынылған қызметтер пакетке байланысты пайдаланылғандықтан Жеке Автоадвокат
бағдарламасының аяқталуына байланысты Клиент жаңа шартты автокөлік азаматтық
жауапкершілігін мідетті сақтандыру немесе ерікті автокөлік сақтандыру шарттарының
аяқталуына дейін таңдауға құқылы. Бұл жағдайда бағдарлама бағасы нақты күн санына сәйкес
есептелінеді.
Таңдалған бағдарлама үшін төлем құқықтық қорғау басталғанға дейін жасалуы тиіс.

9.

Жеке Автоадвокат» бағдарламасының құнына жеңілдіктер мен жүктеулер

9.1.

Әрбір шығынсыз жыл үшін «Жеке Автоадвокат» бағдарламасы бойынша келісімшарт жаңа
мерзімге ұзартылған кезде Клиентке 10% жеңілдік берілуі мүмкін. «Шығынсыз» жыл Клиенттің
юристердің көмегіне жүгінбеген 12 айлық мерзімі. Бұл «комек» шеңберіне телефон арқылы
кеңес беру кірмейді. Телефон арқылы кеңес беру Жеке Автоадвокат бағдардамасы бойынша
шектеусіз және ол жеңілдіктер мен жүктеулерге әсер етпейді.
Компанияның ықтимал акцияларын ескере отырып, жеңілдіктердің жалпы мөлшері 30%
аспауы тиіс.
Шарттың қолданылу мерзімі ішінде «Жеке Автоадвокат» бағдарламасын екі еседен артық
пайдаланған жағдайда, Компания жаңа мерзімге жүктеулер қосуға құқығы бар.

8.2.

9.2.
9.3.

10.

Қамту түрлері

10.1. Бұл Ережелерде қамтудың екі түрі ұсынылады:
1)
Автокөлікті қамту. ЖКО болған кезде шартта көрсетілген автокөлікті басқарып келе жатқан
және басқаруға құқығы бар кез келген тұлға қамтылады.
2)
Жеке тұлғаны қамту. Келісімшартта көрсетілген тұлғаға құқықтық қорғау кез келген көлікті
қолдану кезінде қамтамасыз етіледі. Автокөліктің жоғалуы (ұрлануы) тек қана «Жеке
Автоадвокат» бағдарламасының «Жетілдірілген» (Premium) пакетінде келісімшартта
көрсетілген тұлғаның жеке меншігіндегі көлікке ғана қамтамасыз етіледі.
10.2. Егер Клиент басқа да көлік құралдарына құқықтық қорғауды қамтамасыз етуді қаласа, егер ол
көліктерде басқа да жүргізушілер болатын болса, онда «Жеке Автоадвокат» бағдарламасы
әрбір көлік құралы үшін бөлек жасалады.

Қосымша №2. Қысқа мерзім кестесі %
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Жеке тұлғаларды құқықтық қорғау Ережелеріне №1 Қосымша

Жеке АвтоАдвокат бағдарламасының қызметтер аясы мен міндеттері

Клиентті азаматтық сот ісінде ЖКО салдары бойынша құқықтық қорғау

Правила
правовой защиты физических лиц
1.

Общие положения

1.1.

1.2.

Настоящие Правила устанавливают правовые, финансовые и организационные основы
оказания услуг по предоставлению правовой защиты при ДТП и других происшествиях (за
исключением технической неисправности), связанных с эксплуатацией автотранспорта для
физических лиц.
Условия настоящих Правил соответствуют законодательству Республики Казахстан.

2.

Термины и понятия

1)

Договор – договор и/или Сертификат оказания услуг по правовой защите, подтверждающий
присоединение к условиям настоящих Правил
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе эксплуатации
транспортного средства и с его участием, а также движения отделившихся от транспортного
средства частей и находящегося на нем груза, в результате которых погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб
Клиент – лицо, заключившее с Компанией Договор на условиях настоящих Правил
Компания – ТОО «АвтоЗащита» (группа компаний «Автоадвокат»)
Стороны – Компания и Клиент
Программа ЛА - Личный Автоадвокат, обеспечивающий правовую защиту физических лиц и
состоящий из Пакетов ЛА
Пакет ЛА - пакет программы Личный Автоадвокат (Базовый, Стандартный, Расширенный) в
соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам.

2)

3)
4)
5)
6)
7)

3.

Порядок заключения Договора

3.1.
3.2.

Договор заключается путем присоединения к условиям настоящих Правил.
В случае приобретения или активации Программы ЛА на сайте Компании документом,
подтверждающим факт присоединения к условиям настоящих Правил, является Сертификат,
который отправляется на электронную почту Клиента.
В Договоре/Сертификате отражается существенная информация, в том числе реквизиты
Сторон, территория и период правовой защиты, стоимость выбранного пакета ЛА.

3.3.

4.

Порядок правовой защиты Клиента

4.1.

Порядок правовой защиты Клиента на месте ДТП

44.1.1. При наступлении ДТП Клиент обязан незамедлительно известить об этом Компанию по
телефонам, указанным в Договоре/Сертификате.
4.1.2. После получения информации о ДТП Компания обязана обеспечить прибытие своего юриста на
место ДТП как можно более оперативно, но не более 60 минут с момента получения вызова.
Исключением могут быть экстремально плохие погодные условия, которые могут усложнить
дорожное движение.
4.1.3. С момента получения информации о ДТП юрист-консультант Компании по телефону оказывает
юридическую помощь Клиенту. При этом юрист-консультант информирует Клиента о
приблизительном времени прибытия юриста на место ДТП и о тех действиях, которые Клиент
должен совершить, либо от которых он должен воздержаться до приезда юриста Компании.

4.1.4. После прибытия на место ДТП юрист Компании дает Клиенту правовую оценку сложившейся
ситуации, в том числе:
1)
какие признаки нарушений правил дорожного движения наблюдаются в действиях участников
ДТП;
2)
как будет определяться виновник с учетом имеющихся признаков;
3)
какие виды ответственности и санкции предусмотрены за данное ДТП и иные сопутствующие
нарушения;
4)
какие варианты урегулирования последствий ДТП существуют, в том числе посредством
осуществления страховой выплаты.
4.1.5. После правовой оценки юрист Компании предлагает Клиенту варианты урегулирования
ситуации с указанием возможных последствий при выборе каждого из них. В том числе,
рассматриваются следующие варианты урегулирования ситуации:
1)
без вызова сотрудников дорожной полиции;
2)
с вызовом сотрудников дорожной полиции;
3)
урегулирование через страховую выплату;
4)
прочие варианты урегулирования в зависимости от обстоятельств дела.
4.1.6. Клиент выбирает вариант урегулирования и сообщает его юристу Компании.
4.1.7. Юрист Компании выполняет действия исходя из выбранного варианта, а именно составляет
расписки, объяснительные, заявления, ходатайства и т.д.; контролирует законность действий
правоохранительных органов при составлении схемы ДТП, протоколов, описи повреждений и
т.д.
4.1.8. В случае если выбран вариант урегулирования на месте ДТП, решение о сумме возмещения
ущерба принимается Клиентом. При этом последствия данного ДТП считаются
урегулированными.
4.1.9. Если последствия ДТП не урегулированы на месте, то Компания оказывает дальнейшие услуги
Клиенту в соответствии с условиями настоящих Правил.
4.2.

Порядок правовой защиты Клиента после ДТП

4.2.1. Если последствия ДТП не урегулированы на месте, Компания предлагает Клиенту на
согласование порядок дальнейших действий по урегулированию.
4.2.2. Клиентом в рамках дальнейших действий по урегулированию должно быть принято решение о
порядке взыскания ущерба, причиненного в результате ДТП.
4.2.3. После согласования порядка урегулирования, Компания осуществляет защиту интересов
Клиента, руководствуясь законодательством и условиями настоящих Правил.
4.3.

Порядок правовой защиты Клиента в рамках административного и уголовного процессов

4.3.1. Если в соответствии с условиями выбранного пакета программы ЛА предусматривается защита
Клиента в рамках административного или уголовного дела, Компания производит
необходимые действия для выполнения этой задачи. Для этих целей Компания сопровождает
Клиента на судебные заседания, знакомится с материалами дела, контролирует правильность
осуществления процессуальных действий, обжалует действия правоохранительных органов и
суда, осуществляет другие действия, необходимые для защиты интересов Клиента.
4.3.2. При необходимости правовая защита осуществляется в вышестоящих инстанциях.
4.3.3. Компания не оплачивает штрафы, возложенные на Клиента уполномоченными органами за
совершение административных и иных правонарушений.
4.4.

Порядок правовой защиты Клиента при взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП

4.4.1. Компания берет на себя обязанность незамедлительно письменно уведомить страховую

компанию Клиента, вне зависимости от его виновности в ДТП.
4.4.2. Компания осуществляет сбор документов, необходимых для получения возмещения ущерба, в
том числе документов, устанавливающих виновность участников ДТП, и документов,
подтверждающих размер ущерба. Клиент должен обеспечить Компанию всеми имеющимися у
него необходимыми документами и материалами. Клиент гарантирует достоверность
предоставленных данных и документов.
4.4.3. Компания проводит переговоры по досудебному урегулированию ущерба с другим участником
(другими участниками) ДТП, включая непосредственного владельца (непосредственных
владельцев) автотранспорта, страховые компании, работодателей и т.д.
4.4.4. Для определения размера ущерба Компания по согласованию с Клиентом организует оценку
ущерба. Юрист Компании присутствует при проведении оценки размера ущерба и
контролирует правильность составления и полноту отчетов по оценке ущерба.
4.4.5. При невозможности урегулировать ситуацию в досудебном порядке Компания защищает
интересы Клиента в суде в зависимости от выбранного пакета ЛА. Для этого Компания готовит
исковые заявления, ходатайства, подает их в суд, осуществляет представление интересов
Клиента в суде, ведет переговоры по заключению мировых соглашений, следит за законностью
процессуальных действий, а при необходимости обжалует действия и решения суда.
4.4.6. После получения решения суда Компания предпринимает действия по исполнению этого
решения в случае, если эта услуга включена в выбранный клиентом пакет ЛА. Для этого
Компания следит за своевременным поступлением исполнительных листов к судебным
исполнителям и контролирует работу судебных исполнителей по взысканию.
4.5.

Порядок правовой защиты Клиента при предъявлении к нему претензий третьих лиц

4.5.1. При предъявлении третьими лицами претензий, связанных с урегулированием последствий
ДТП, Клиент незамедлительно передает Компании информацию о предъявляемых претензиях.
4.5.2. Компания берет на себя защиту интересов Клиента и ведет гражданские дела, в которых Клиент
выступает ответчиком в зависимости от выбранного пакета ЛА. Для этого Компания
представляет интересы Клиента в судебных органах, готовит и подает отзывы на исковые
заявления, жалобы, заявляет ходатайства и т.д.
5.

Права и обязанности Сторон

5.1.
1)

Обязанности Компании:
Компания принимает на себя обязанность оказывать услуги по правовой защите Клиента,
связанных с наступлением событий, указанных в настоящих Правилах.
Компания предоставляет правовую защиту в полном соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

2)

5.2.
1)
2)
3)
4)

5.3.
1)

Компания имеет право:
знакомиться и получать копии документов, необходимых для выполнения обязательств,
оговоренных в настоящих Правилах;
получать вознаграждение в соответствии с условиями Договора;
на возмещение расходов, связанных с выполнением работ и услуг, не оговоренных в
настоящих Правилах, если они были произведены по поручению Клиента;
не осуществлять правовую защиту в отношении лиц, управлявших автотранспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Обязанности Клиента:
своевременно обеспечивать Компанию всем необходимым материалом и документами для
выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5.4.
1)
2)

оплачивать расходы Компании, связанные с выполнением работ и услуг, не оговоренных в
настоящих Правилах, если они были произведены по поручению Клиента;
оказывать всяческое содействие Компании с целью более эффективной и результативной
правовой защиты;
своевременно страховать свою гражданско-правовую ответственность, как владельца
автотранспорта в соответствии с действующим законодательством;
для более эффективной Правовой защиты сообщать и предоставлять Компании условия
добровольного страхования автотранспорта, подлежащего Правовой защите, при их наличии;
выполнять рекомендации Компании в целях эффективной и результативной правовой защиты;
не предпринимать действий по урегулированию предъявляемых претензий с третьими лицами
без предварительного согласования с Компанией;
не управлять автотранспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения.

3)

Клиент имеет право:
на получение услуг по правовой защите в соответствии с условиями настоящих Правил;
согласовывать с Компанией условия добровольных договоров страхования, по которым
Компания обязуется оказывать правовую помощь;
совершать другие действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.

Период правовой защиты и порядок расторжения договора

6.1.
6.2.

Правовая защита действует в течение периода, выбранного Клиентом.
Клиент может выбрать любой период правовой защиты до 12 (двенадцати) месяцев. Стоимость
за выбранный период рассчитывается от стоимости продукта применением процента в
соответствии с таблицей (Приложение №2).
Действие правовой защиты начинается с 00-00-01 часов дня следующего за днем оплаты за
выбранную программу ЛА.
Клиент имеет право расторгнуть договор в любое время.
Компания имеет право расторгнуть договор с предварительным письменным уведомлением
Клиента за 30 (тридцать) календарных дней.
При расторжении расчет использованной суммы осуществляется в соответствии с таблицей
(Приложение №2). Возврат суммы Клиенту равен разнице оплаченной суммы по договору и
использованной суммы.
При расторжении договора по инициативе Клиента если по договору было обращение, и
Компания выполняла обязательства в соответствии с условиями настоящих Правил, то возврат
не производится.
При расторжении договора по инициативе Компании даже если по договору было обращение,
то возврат осуществляется в соответствии пунктом 6.6. настоящих Правил.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7.

Территория правовой защиты

7.1.

Территория действия договора – административные границы города, указанного в договоре, в
отношении пакетов ЛА «Базовый» и «Стандартный» и территория Республики Казахстан в
отношении пакета ЛА «Расширенный» (Premium).
Территория предоставления правовой помощи на месте ДТП или иного происшествия с
автотранспортом, по всем пакетам ЛА, ограничивается административными границами города,
указанного в договоре.
Если ДТП или иное происшествие с автотранспортом происходит за пределами
административных границ города, указанного в договоре, то на место происшествия юрист не
выезжает. В этом случае, Клиенту оказывается правовая помощь по телефону юристом-

7.2.

7.3.

консультантом. В дальнейшем, Клиенту предоставляется правовая защита на всей территории
Республики Казахстан только в рамках пакета ЛА «Расширенный» (Premium).
8.

Стоимость Программы ЛА

8.1.

8.3.

Стоимость Программы ЛА по умолчанию рассчитывается на 12 месяцев (один год). Стоимость
на короткий период рассчитывается применением процента к годовой стоимости в
зависимости от выбранного периода покрытия, представленного в таблице короткого периода
(приложение №2 к настоящим Правилам).
При завершении действия Программы ЛА в силу того, были использованы предоставляемые
услуги в зависимости от пакета, Клиент может выбрать период правовой защиты только до
даты завершения действия полиса обязательного страхования гражданско-правовой
ответственности автовладельца или добровольного страхования автотранспорта. При этом
расчет производится пропорционально количеству фактических дней правовой защиты.
Оплата за выбранный пакет производится до начала действия правовой защиты.

9.

Скидки и надбавки к стоимости программы ЛА

9.1.

За каждый безубыточный год по программе ЛА Клиенту может предоставляться скидка в
размере до 10% при пролонгации договора на новый срок. «Безубыточным» считается 12
месячный период договора, в котором не было обращения Клиента за помощью юристов
Компании, за исключением консультаций. Консультации в рамках программы ЛА
предоставляются без ограничений и не влияют на размер скидок и надбавок.
Общий размер скидок с учетом возможных акций, проводимых Компанией, не может
превышать 30%.
В случае использования программы ЛА за период действия договора более чем два раза
Компания имеет право применять надбавки при пролонгации договора на новый срок.

8.2.

9.2.
9.3.

10.

Варианты покрытия

10.1. Настоящими Правилами предусмотрены два варианта покрытия:
1)
Покрытие на автотранспорт. В этом случае правовой защитой обеспечивается любое лицо,
имевшее право управления и находившееся за рулем данного автотранспорта во время ДТП;
2)
Покрытие на физическое лицо. В этом случае правовой защитой обеспечивается обозначенное
в Договоре лицо, каким бы автотранспортом оно не управляло во время ДТП. В этом случае
правовая защита при угоне и других повреждениях для пакета ЛА «Расширенный»
предоставляется только в отношении автотранспортных средств, находящихся в
собственности обозначенного в Договоре лица.
10.2. Если Клиент желает обеспечить правовую защиту также и на другой автотранспорт, при этом
за рулем этих средств будут и другие водители, кроме Клиента, то на каждый автотранспорт
оформляется отдельная Программа ЛА.
Приложение №2. Таблица короткого периода, в %
месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

% от полной
годовой
стоимости

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

100

Правовая защита Клиента на месте ДТП
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Приложение №1 к Правилам правовой защиты физических лиц

Объем услуг и задач по программе Личный Автоадвокат

«АвтоАдвокат» туралы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компания 2004 жылдың қаңтар айында құрылған.
Компанияның бағыты: ЖКО кезінде кәсіби көмек көрсету және қорғау.
Компаниялар тобында 70-тен аса адам қызмет етеді.
2004 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде компания 14 200-ге жуық ЖКО
реттеді.
Жол полиция қызметкерлерін шақырмай 6300-ден астам ЖКО ретке келтірілді.
6200-ден астам істер бойынша жалпы соммасы 3,16 млрд. тенге жуық сақтандыру
төлемдері жүзеге асырылды.
2550-ге жуық азаматтық істер жеңіске жетті.
«АвтоАдвокат» ® тауар белгісі 2009 жылы тіркелді.
Компанияның Клиенттер саны 30 000-нан астам автокөлік иелері.

Информация о компании «АвтоАдвокат»

•
•
•

Компания создана в январе 2004 года.
Специализация компании: профессиональная помощь и защита при ДТП.
В группе компаний работает более 70 человек.
За период с 2004 по 2018 год компанией урегулировано более 14 200 ДТП.
Без вызова ГАИ урегулировано более 6300 ДТП.
Организовано получение более 6 200 страховых выплат, на общую сумму более 3,16
млрд. тенге.
Выиграно гражданских дел более 2 550.
Товарный знак «АвтоАдвокат» ® зарегистрирован в 2009 году.
Клиентами компании являются свыше 30 000 автовладельцев

Алматы, Жандосов көш., 96 үй,
Абіш Кекілбайұлы көш. бұрышы

Алматы, ул Жандосова, дом 96,
уг. ул. Абиша Кекилбайулы

Дүй-Жм: 9.00 - 20.00, Сенбі: 9.00 - 18.00
Пн-Пт: 9.00 - 20.00, Сб: 9.00 - 18.00

Абіш Кекилбайұлы

•
•
•
•
•
•

8 (771) 936 51 16

