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Қор көрсететін электрондық қызметтер танымалдылығы арта түсуде. 

 

Қолжетімділік басты орында 

2015 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы – 

5,198 трлн. теңге. Шарттардың барлық түрі бойынша салымшылардың (алушылардың) 

жеке зейнетақы шоттары (бұдан әрі - ЖЗШ) 10 085 214 бірлікке жетті, оның ішінде 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша шарттар – 50,3 млрд. теңге 

жинақ сомасымен 379 324 бірлік. Жинақтардың орташа жылдық өсімі – шамамен 20%. 

2015 жылдың сегіз айындағы таза инвестициялық табыс сомасы – 320,7 млрд. теңге. 

2015 жылдың 8 айындағы БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің сомасы – 92,7 млрд. 

теңге, оның ішінде сақтандыру ұйымдарына аударымдар – 11,1 млрд. теңге. 

2015-2019 жылдарға арналған БЖЗҚ даму стратегиясын іске асыру аясында Қор 

салымшыларға (алушыларға) дербес қызмет көрсету жүйесін дамыту мен Қордың 

электрондық қызметтер қатарын кеңейтуді жалғастырып отыр. Биылғы жылдың 1 

қыркүйегіндегі жағдай бойынша 828 мыңнан астам адам өз зейнетақы шотының жағдайы 

туралы ақпарат алу тәсілі ретінде веб-хабарлауды таңдаған (электрондық мекенжайға 

шамамен 265 мың адам, қордың www.enpf.kz сайтындағы жеке кабинет немесе 

телефондағы ұялы қосымша арқылы 563 мың адам). Android пен iOS (iPhone, iPad) және 

Windows Phone операциялық жүйелерінде жұмыс істейтін смартфондар мен планшеттерге 

арналған ENPF ұялы қосымшасы БЖЗҚ мамандарының өз күшімен әзірленген және аса 

танымал. 2015 жылғы 1 қыркүйекте 58 400 реттен артық жүктелген. 

Қосымшаны интернет арқылы өзінің ЖЗШ жағдайы туралы ақпарат алу тәсілін 

таңдаған салымшылардың (алушылардың) пайдалана алатынын еске саламыз. Авторлану 

үшін салымшы «БЖЗҚ» АҚ сайтындағы үзінді көшірмеге кіретін логин мен пароль 

пайдаланылады. Интернет арқылы хабарлау тәсілін таңдау үшін кез келген қор 

бөлімшесіне келіп, хабарлау тәсілін өзгерту/анықтау туралы келісім жасау керек. 

Зейнетақы жинақтары туралы ақпарат құпиялылығын сақтау қажеттілігіне орай мұны 

әркімнің өзі келіп жасауы тиіс. 

2015 жылдың ақпан айынан бастап БЖЗҚ салымшыларының инвестициялық табыс 

ескерілген зейнетақы жинақтарының жағдайы туралы ақпаратты e-gov электрондық үкімет 

порталынан және Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан (ХҚО) ала алатынын еске 

саламыз.  

Қызмет іске қосылған сәттен бері e-gov порталы арқылы салымшылардың 

(алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан 50 000 астам үзінді көшірме берілді. 
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БЖЗҚ өңірлік желісінде 236 қызмет көрсету кеңсесі бар. Өңірлік құрылымға әр облыс 

орталығында, республикалық мәні бар қалаларда (Алматы және Астана), сондай-ақ 

облысқа бағынышты ірі қалаларда (Жезқазған және Семей) біреуден орналасқан 18 филиал 

кіреді. БЖЗҚ өңірлерде кеңселердің жеткілікті болуына үнемі мониторинг жүргізіп 

отырады, қызмет көрсету сапасын жетілдіру мақсатында жұмыс істеп жатқан қызмет 

көрсету кеңселерінің жұмысын және салымшылар (алушылар) өтініштерінің санын 

сараптайды. 

 

 

 «БЖЗҚ» АҚ Баспасөз орталығы 
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