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«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы   

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА  

 

Зейнеткерлер БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтарының 50% ала ала ма? 

 

Әлеуметтік желілерде және басқа да көздерде таратылып жүрген 

зейнеткерлердің зейнетақы жинақтарының 50% алуға болатыны туралы 

ақпарат шындыққа жанаспайды! 

Қазақстан Республикасының заңнамасында зейнеткерлердің тұрғын үй 

жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында міндетті 

зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын 

пайдалануы: 

  егер зейнетақы мөлшері алушының орташа айлық табысын Қазақстан 

Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен белгіленген 40 пайыздан төмен емес 

деңгейде алмастыру коэффициентін қамтамасыз етсе көзделген. Бұл ретте біржолғы 

зейнетақы төлемі уәкілетті оператордан алғашқы электрондық хабарламаны алған 

күні салымшының (алушының) МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен зейнетақы 

жинақтары мөлшерінің 50 пайызынан аспауға тиіс.   

Осыған байланысты БЖЗҚ әлеуметтік желілерде және басқа да көздерде 

таратылып жүрген, жинақтардың 50% алу мүмкіндігі туралы «жалған» 

хабарламаларды елемеуге кеңес береді!  

Оның үстіне, БЖЗҚ барлық операцияларды тегін жүргізеді.  

Қордың сервистері туралы барлық ақпарат БЖЗҚ сайтында орналастырылған, 

барлық қызметтер Қор бөлімшелерінде не enpf.kz сайты немесе БЖЗҚ/ЕНПФ ұялы 

қосымшасы арқылы онлайн-форматта көрсетіледі.  

БЖЗҚ бөлімшелерінен немесе қашықтықтан, атап айтсақ, көп арналы тегін 

байланыс арқылы,  байланыс орталығының 1418 нөміріне қоңырау шалу, сондай-ақ 

«Сыныптастар», Telegram, "Facebook", "Контактіде", "Twitter" және "Instagram" 

сияқты танымал платформалардағы әлеуметтік желілердегі ресми парақшалар 

арқылы, +7 777 000 1418 нөмірі бойынша WhatsAрp көмегімен кез келген ақыл-

кеңесті алуға болады.  

Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі салымшылар (алушылар) үшін +7 

(727) 356-10-60 нөмірі бойынша немесе Қордың корпоративтік сайтында 

орналастырылған "Онлайн қоңырау шалу" сервисі арқылы кеңес алу мүмкіндігі бар. 
 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері – 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару 

тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 

Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, 

зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).  
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