
Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчиликтерин 
милдеттүү камсыздандыруу  келишимин түзүү жөнүндө 

А Р Ы З 
 

1. Камсыздандырылуучу   
  (юридикалык жактын толук аталышы же жарандын аты-жөнү) 

     

  (жарандын туулган күнү)  (юридикалык жактын жеке ИСНи) 

       

  (юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүк же адамдын ким экенин 
күбөлөндүрүүчү документ) 

 (сериясы)  (номери) 

Дареги:         
  (индекси)  (өлкөсү)  (облусу)  (району) 

           
  (калктуу пункту)  (көчөсү)  (үйү)  (корпусу)  (батири) 

Телефону:   

 
"Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү  камсыздандыруу жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык милдеттүү камсыздандыруу келишимин төмөнкү мөөнөткө түзүүнү өтүнөм: 

 “  ”  20  ж.  “  ”  20  ж. 
 

 

 

2. Транспорт каражаты:  Камсыздандырылуучу анын ээси болуп саналат?   Ооба  Жок 

        
Мэнчик ээси:   
  (юридикалык жактын толук аталышы / жарандын аты-жөнү) 

     

  (жарандын туулган күнү)  (юридикалык же жеке жактын ИСНи) 

       

  (юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүк же адамдын ким экенин 
күбөлөндүрүүчү документ) 

 (сериясы)  (номери) 

Дареги:         
  (индекси)  (өлкөсү)  (облусу)  (району) 

           
  (калктуу пункту)  (көчөсү)  (үйү)  (корпусу)  (батири) 

 

 

Автотранспорт каражаты башка адамга катталган 
учурда, автотранспорт каражатына ээ болуу укугун  
ырастоочу документ: 

  

 (автотранспорт каражатын ээликтен ажыратуу укугун берген ишеним кат) 

      

 (сериясы)  (номери)  (берилген күнү) 

Транспорт каражатынын 
маркасы, модели, категориясы 

  

   

Транспорт каражатынын 
идентификациялык номери: (VIN) 

   Транспорт каражатынын 
чыгарылган жылы: 

  

       

Транспорт каражатынын 
кыймылдаткычынын көлөмү: 

   Транспорттун салмагы:   

 

Рулунун жайгашуусу           сол рулдуу  оң рулдуу 
 

Уруксат берилген максималдык 
массасы, кг: 

   Жүргүнчү 
орундарынын саны: 

  

  (жүк ташуучу транспорт каражаттары үчүн) 
 

   (автобустар жана троллейбустар 
үчүн) 

Шасси (рама) №    Кузов (чиркегич) №   
       

Транспорт каражатын каттоо 
жөнүндө документ 

  

 (транспорт каражатынын паспорту, транспорт каражатынын каттоо жөнүндө күбөлүк, техникалык паспорту же  
техникалык талон же ушул сыяктуу документтер) 

   

Мамлекеттик 
номердик белгиси: 

   

Техникалык кароодон өткөндүгү 
жөнүндө диагностикалык карта: 

    

    (номери)  (мамлекеттик 
техникалык кароонун 

датасы) 
 

 

Транспорт каражаты чиркегич менен колдонулушу мүмкүн: :   Ооба  Жок 

 
 

Jubilee Kyrgyzstan 
камсыздандыруу компаниясы /  

страховая компания 
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Транспорт каражатын колдонуу максаты (керектүүсү белгиленсин): 

  жеке; 
   

  окуучулук айдоо; 
   

  такси, 
   

  кооптуу жана оңой күйүүчү жүктөрдү ташуу; 
   

  прокат/кыска мөөнөттүү ижара; 
   

  жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз ташуу/жүргүнчүлөрдү буйрутма менен ташуу; 
   

  жол жана атайын транспорт каражаттары; 
   

  өтө шашылыш жана коммуналдык кызматтар; 
   

  башка 
 

 

 

3. Транспорт каражатын башкарууга уруксат төмөнкүлөргө берилди: 
каалаган айдоочуларга (чектөөсүз)   
   

төмөнкү айдоочуларга гана   
 

 

№ 
п/п 

аты-жөнү Туулган 
күнү 

Айдоочулук күбөлүгү 
(сериясы, номери) 

Тиешелүү категориядагы 
транспорт каражаттарын 

башкаруу стажы 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

 
 

4. Белгиленген транспорт каражатына карата транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин 
милдеттүү камсыздандыруу боюнча мурдагы келишими: 

   
(сериясы)  (номери) 

Камсыздандыруучу     

  (сериясы)  (номери) 
 

 
Камсыздандыруучунун өкүлдөрүнүн тизмесин жана жол-транспорт окуясы жөнүндө кабарламанын эки бланкын алдым. 

Камсыздандырылуучу  (  ) 

 (колу)  (аты-жөнү)  
 

 “  ”  20  ж. 

                                          (арыз толтурган күн) 
 

 

Камсыздандыруучу /  
Камсыздандыруучунун өкүлү:    

 (колу)  (аты-жөнү) 
 

“  ”  20  ж. 

                                          (арыз толтурган күн) 
 

 


