
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415138612

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Мангистауской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150541002930

город Актау

(населенный пункт)

6 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Актау

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Мангистауская область, город Актау,
Микрорайон 12, здание 79, почтовый индекс 130000

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

6 мая 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415138612

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Маңғыстау облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541002930

Ақтау қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 6 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Ақтау қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Шағын
ауданы 12, ғимарат 79, пошта индексі 130000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 6 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415174999

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақтөбе облысы

бойынша филиалының   Ақтөбе қаласы жер кадастры және

тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441030883

Ақтобе қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 сәуір

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру Компаниясы"
акционерлік қоғамының Ақтөбе қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана
ауданы, Даңғылы Әбілқайыр Хан, үй 61А, пәт. 200,
пошта индексі E10M4H7

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 28 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415174999

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел города Актобе по регистрации и земельному кадастру

филиала некоммерческого акционерного общества

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по

Актюбинской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441030883

город Актобе

(населенный пункт)

5 апреля 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Актобе

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Актюбинская область, город Актобе,
район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, дом 61А,
кв. 200, почтовый индекс E10M4H7

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

28 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415146727

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150641000274

Алматы қ.

(елді мекен)

2019 жылғы 15 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Алматы қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көшесі
Қабанбай батыр, үй 199А, офис 2,3, пошта индексі
050000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 1 маусым

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415146727

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150641000274

Алматы қ.

(елді мекен)

2019 жылғы 15 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Алматы қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көшесі
Қабанбай батыр, үй 199А, офис 2,3, пошта индексі
050000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 1 маусым

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415280024

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-Сұлтан

қаласы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке

құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441023404

Нұр-Сұлтан қ.

(елді мекен)

2019 жылғы 15 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Llife" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Астана қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,
Даңғылы Тұран, үй 19/1, 103, пошта индексі 010000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 23 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415280024

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по городу Нур-Султан

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441023404

г. Нур-Султан

(населенный пункт)

15 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Астана

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,
Проспект Тұран, дом 19/1, 103, почтовый индекс
010000

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

23 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 09.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415276587

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541005727

Атырау қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 25 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Атырау қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, көшесі
Бақтыгерей Құлманов, үй 113, пошта индексі
E02B5G1

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 12 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415276587

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Атырау облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541005727

Атырау қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 25 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Атырау қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Атырау облысы, Атырау қаласы, көшесі
Бақтыгерей Құлманов, үй 113, пошта индексі
E02B5G1

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 12 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415273725

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541003979

Қарағанды қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Қарағанды қаласының
филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Қазыбек Би атындағы ауданы, Даңғылы Бұқар
Жырау, құрылыс 49/6, 107, пошта индексі 100008

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 6 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415273725

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541003979

Қарағанды қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Қарағанды қаласының
филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Қазыбек Би атындағы ауданы, Даңғылы Бұқар
Жырау, құрылыс 49/6, 107, пошта индексі 100008

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 6 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415141923

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы

бойынша филиалының  Көкшетау қалалық тіркеу және жер

кадастры бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150541000419

Көкшетау қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 27 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру Компаниясы"
акционерлік қоғамының Көкшетау қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы,
көшесі М.Горький, үй 118, пошта индексі 020000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 4 мамыр

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415141923

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел город Кокшетау  по регистрации и земельному кадастру

филиала некоммерческого акционерного общества

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по

Акмолинской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150541000419

город Кокшетау

(населенный пункт)

27 февраля 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Кокшетау

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау,
улица М.Горького, дом 118, почтовый индекс 020000

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

4 мая 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415174275

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441033293

Қостанай қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 7 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Қостанай қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Қостанай облысы, Қостанай қаласы,
Даңғылы Әл-Фараби, үй 116, пошта индексі P00F7G4

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 30 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415174275

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Костанайской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441033293

город Костанай

(населенный пункт)

7 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Костанай

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Костанайская область, город Костанай,
Проспект Аль-Фараби, дом 116, почтовый индекс
P00F7G4

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

30 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020

 1Стр. 1 из



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415177202

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Кызылординской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441025534

Город Кызылорда

(населенный пункт)

28 февраля 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Кызылорда

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Кызылординская область, город
Кызылорда, улица Айтеке Би, дом 27, кв. 16,
почтовый индекс N01P2T1

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

23 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415177202

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда

облысы  бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке

құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441025534

Қызылорда қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 28 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру Компаниясы"
акционерлік қоғамының Қызылорда қалалық
филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы,
көшесі Әйтеке Би, үй 27, пәт. 16, пошта индексі
N01P2T1

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 23 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415277279

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан

облысы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке

құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441023206

Орал қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Орал қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы,
көшесі Сүндетқали Есқалиев, үй 177, 601, пошта
индексі 090000

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 21 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415277279

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Западно-Казахстанской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441023206

город Уральск

(населенный пункт)

5 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Уральск

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Западно-Казахстанская область, город
Уральск, улица Сундеткали Есқалиева, дом 177, 601,
почтовый индекс 090000

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

21 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 09.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415177716

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441028594

Павлодар қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Павлодар қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қаласы,
көшесі Академик Бектұров, құрылыс 66, пошта
индексі S03B0Y6

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 27 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415177716

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Павлодарской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441028594

город Павлодар

(населенный пункт)

5 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Павлодар

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар,
улица Академика Бектурова, строение 66, почтовый
индекс S03B0Y6

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

27 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415175944

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Солтүстік

Қазақстан облысы бойынша филиалының  Жылжымайтын

мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441024422

Петропавл қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 6 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

«Nomad Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»
акционерлік қоғамының Петропавл қалалық
филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл
қаласы, көшесі Абай, үй 69, пошта индексі T01B4A4

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 22 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415175944

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Северо-Казахстанской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441024422

город Петропавловск

(населенный пункт)

6 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества «Компания по
страхованию жизни «Nomad Life» города
Петропавловск

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Северо-Казахстанская область, город
Петропавловск, улица Абая, дом 69, почтовый
индекс T01B4A4

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

22 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020

 1Стр. 1 из



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415280648

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Алматинской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441013010

город Талдыкорган

(населенный пункт)

5 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города
Талдыкорган

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Алматинская область, город
Талдыкорган, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев,
здание 44, 15, почтовый индекс B01K4E1

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

10 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 09.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415280648

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441013010

Талдықорған қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 5 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Талдықорған қалалық
филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, ғимарат 44, 15,
пошта индексі B01K4E1

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 10 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415274692

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жамбыл облысы

бойынша филиалының Тараз қалалық  тіркеу және жер кадастры

бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441009072

Тараз қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 4 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Тараз қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Даңғылы
Жамбыл, ғимарат 121, пошта индексі H01E4M7

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 8 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415274692

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел город Тараз  по регистрации и земельному кадастру

филиала некоммерческого акционерного общества

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по

Жамбылской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441009072

город Тараз

(населенный пункт)

4 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Тараз

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Жамбылская область, город Тараз,
Проспект Жамбыла, здание 121, почтовый индекс
H01E4M7

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

8 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 09.06.2020

 1Стр. 1 из



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415140842

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  180841025847

Түркістан қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 15 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Түркістан қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Өмірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Түркістан облысы, Түркістан қаласы,
Шағын ауданы 1, құрылыс 3Б, пошта индексі
X43A2B1

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2018 жылғы 24 тамыз

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 08.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 08.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415140842

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по Туркестанской области

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  180841025847

город Туркестан

(населенный пункт)

15 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Туркестан

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан,
Микрорайон 1, строение 3Б, почтовый индекс
X43A2B1

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

24 августа 2018 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 08.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415273072

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан

облысы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке

құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441016957

Өскемен қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 25 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Өскемен қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
қаласы, көшесі Қабанбай батыр, үй 111/2, пошта
индексі F02D6E3

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 15 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415273072

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан

облысы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке

құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441016957

Өскемен қаласы

(елді мекен)

2019 жылғы 25 ақпан

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Өскемен қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
қаласы, көшесі Қабанбай батыр, үй 111/2, пошта
индексі F02D6E3

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 15 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020

 1-ші бет1-н



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415281252

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

Управление регистрации прав на недвижимое имущество и

юридических лиц филиала некоммерческого акционерного

общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по городу Шымкент

Справка

об учетной перерегистрации филиала юридического лица

бизнес-идентификационный номер

БИН  150441033907

г. Шымкент

(населенный пункт)

6 марта 2019 г.

Наименование филиала

юридического лица:

Филиал Акционерного общества "Компания по
страхованию жизни "Nomad Life" города Шымкент

Наименование

юридического лица:

Акционерное общество "Компания по страхованию
жизни "Nomad Life"

Местонахождение филиала

юридического лица:

Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район,
улица Жолдияр Адырбеков, здание 34, почтовый
индекс 160011

Дата первичной учетной

регистрации филиала:

30 апреля 2015 г.

Справка является документом, подтверждающим учетную перерегистрацию филиала

(представительства), в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 09.06.2020
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Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 09.06.2020
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100415281252

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы

бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды

және заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаның филиалын есептік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  150441033907

Шымкент қ.

(елді мекен)

2019 жылғы 6 наурыз

Заңды тұлғаның

филиалының атауы:

"Nomad Life" Өмірді сақтандыру компаниясы"
акционерлік қоғамының Шымкент қалалық филиалы

Заңды тұлғаның атауы: "Nomad Life" Омірді сақтандыру Компаниясы"
Акционерлік қоғамы

Заңды тұлғаның

филиалының орналасқан

жері:

Қазақстан, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы,
көшесі Жолдияр Адырбеков, ғимарат 34, пошта
индексі 160011

Филиалды алғашқы есептік

тіркеу күні:

2015 жылғы 30 сәуір

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның филиалын

(өкілдігін) қайта  есептік тiркеуден өткенін  растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 09.06.2020
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