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Білімнің маңызы туралы ойымыздың бір жерден
шығатынына сенімдіміз. Білім болмаса, біз әлі күнге
дейін, кейбір Көне заман адамдарындай Жер тегіс
және оны шексіз мұхитта жүзетін үш кит көтеріп тұр
деп ойлар едік. Басқа ғылыми жаңалықтар да ашылмас
еді, ал “ілгерілеу” деген сөз біз үшін белгісіз болып қала
берер еді.

Мы уверены, что вы согласитесь с нами, что знания важны. Без них мы бы до сих пор, как некоторые народы в
Древности, считали, что Земля плоская и держится на
трех китах, которые плавают в безбрежном всемирном
океане. Другие научные открытия также были бы
невозможны, а “прогресс” так и остался бы неизвестным
для нас словом.

Алайда, біз, білім өздігінен пайдасыз деп айтсақ не
болады? Алған білімді нақты өмірде тиімді қолдана
білу де маңызды. Бұл қабілет даналық деп аталады.
Білім мен даналық арасындағы айырмашылықты
британдық журналистің жақсы түсіндіргенін айта
кетейік, ол Еуроодақ шешімімен 2001 жылдан бастап
жеміс деп саналатын қызанақты мысал ретінде
келтірген. “Білім – сіздің қызанақтың жеміс екенін
білетініңіз де, даналық – қызанақты жеміс салатына
қоспайтыныңыз”.

Но что, если мы скажем, что знания сами по себе
бесполезны? Дело в том, что важно еще и уметь эффективно применить полученные знания в конкретной жизненной ситуации. Это умение называется мудрость. К слову,
разницу между знанием и мудростью хорошо объяснил
британский журналист на примере помидора, который
по решению Евросоюза с 2001 года считается фруктом.
“Знание — это когда вы знаете, что помидор — это
фрукт. А мудрость — это когда вы не добавляете помидор
во фруктовый салат”.

Біз де журнал беттерінде зейнетақы жүйесінің қырсырын қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамыз, қор
жұмысы, жаңалықтар және пайдалы құралдар туралы
айтып береміз, болашақтағы қаржылық еркіндік
құпиясының аздап сырын ашамыз. Біз сіздерге білім
беріп қана қоймай, даналықпен де бөлісеміз.

И мы на страницах журнала также просто объясняем
вам все тонкости пенсионной системы, рассказываем о
работе фонда, нововведениях и полезных инструментах,
приоткрываем завесу тайны финансовой свободы
будущего. Мы не только постараемся дать вам знания,
но и поделимся мудростью.

Мысалы, азаматтардың көпшілігі үшін зейнетақы
жүйесінің өзі абстракт дүние секілді және түсініксіздеу.
Көне заман адамдарының дүниетанымынан өзіміз
білетін, олар үшін негіздердің негізі, әлемнің тірегі
болған “үш кит” туралы деректі алайық та, осы білімді
Қазақстанның зейнетақы жүйесіне қолданайық.
Осылайша, барлық жүйені мемлекет, жұмыс беруші
және салымшы деген үш кит көтеріп тұрады. Бірінші кит
еңбекақы деңгейі мен еңбек өтіліне қарамастан барлығы
бірдей алатын базалық зейнетақымен қамтамасыз
етеді. Екіншісі өз қызметкерлерінің еңбекақысынан
10% зейнетақы жарналарының олардың шоттарына
уақытылы және толық аударылуына жауапты. Үшіншісі
міндетті және қосымша ерікті жарналар есебінен жинақ
жинайды. Даналық – сіздің зейнетақыңызды құрауға
киттердің барлығын жұмылдыру үшін бұл үдеріске өзіңіз
де қатысып, оны бақылау.

Например, для многих граждан сама пенсионная
система кажется чем-то абстрактным и малопонятным.
Но давайте возьмем уже известный нам факт из
мировоззрения древних – трех китов, которые в их глазах
были основой основ, неким столпом мира – и применим
эти знания к пенсионной системе Казахстана. Так, вся
система будет держаться на трех китах: на государстве,
работодателе и вкладчике. Первый кит обеспечивает
базовую пенсию, которую получают абсолютно все, пока
вне зависимости от стажа и уровня заработной платы.
Второй несет ответственность за своевременное и полное
перечисление пенсионных взносов - 10% от заработной
платы своих работников на их счета. Третий формирует
свои накопления за счет обязательных и дополнительных
добровольных взносов. Мудрость заключается в том,
чтобы задействовать в построении вашей пенсии
всех китов, самому участвовать в этом процессе и
контролировать его.

Бірақ зейнетақы жинағыңыздың жеткілікті не жеткіліксіз екенін қалай түсінуге болады? Осы және басқа да
көптеген мәселе туралы “PRO ЕНПФ” журналының
беттерінен оқыңыздар. Ендеше, жаңа білім мен
даналыққа бастар жол ақ болсын.

Но как же понять, достаточно ли у вас пенсионных
накоплений? Об этом и многом другом читайте на
страницах журнала “PRO ЕНПФ”. Что ж, в добрый путь
за новыми знаниями и мудростью.

Құрметпен, сіздің редакцияңыз!

С уважением, ваша редакция!
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Ақ жол!
Путь
готов!
Азаматтардың көпшілігінің өмірінде тұрғылықты жерін ауыстыру
қажет болатын жағдайлар аз емес. Әркімнің қоныс аудару
себебі әртүрлі: біреулер өмірін жақсартқысы келеді, басқалары
жұмысына, енді біреулері отбасы жағдайына немесе басқа
жағдайларға байланысты көшеді. Алайда кез келген қоныс аудару
күйзеліс, себебі барлығын жан-жақты ойластыру керек, жаңа
маңызды істер де көбейіп кетеді. Сонымен қатар қоныс аударатын
адам зейнетақы жинақтарына қатысты әрекетті де есте сақтағаны
жөн.
Многие граждане нередко сталкиваются с такими жизненными
ситуациями, когда возникает необходимость сменить место
жительства. Причины для переезда у всех разные: одни
переезжают в поисках лучшей жизни, кто-то по работе, другие
по семейным или иным обстоятельствам. Но любой переезд это
чаще всего стресс, связанный с необходимостью продумать все
до мельчайших деталей и появлением новых важных дел. В том
числе переезжающим стоит помнить о действиях в отношении
своих пенсионных накоплений.
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Зейнетақымен ел ішіндегі
көші-қон

Внутренняя миграция
с пенсией

Салымшы (алушы) тұрғылықты жерін бір елді мекен аясында
ауыстырса немесе Қазақстан аумағындағы басқа бір қалаға
көшсе, оған жеке зейнетақы шотынының жаңасын ашу немесе
қолданыстағысын өзгерту үшін БЖЗҚ-ға келудің қажеті
жоқ. Ал салымшы пошта байланысы арқылы хабарлау тәсілін
таңдаған болса, онда өз деректеріндегі мекенжайды өзгерту
немесе хабарлау тәсілін өзгерту үшін Қор бөлімшесіне келуі
керек. Келешекте қоныс аудару кезінде бөлімшеге келіп жүрмеу
үшін алдын ала хабарлаудың электрондық түрін таңдауға кеңес
береміз.

Если вкладчик (получатель) сменил место жительства в пределах
одного населенного пункта или переехал в другой город в
пределах Казахстана, то ему не нужно обращаться в ЕНПФ для
открытия нового или изменения имеющегося индивидуального
пенсионного счета. Посетить отделение Фонда стоит в том
случае, если вкладчиком был выбран способ информирования
посредством почтовой связи, чтобы изменить адрес в своих данных
или изменить способ информирования. Рекомендуем заранее
выбрать электронный вид оповещения, чтобы в дальнейшем при
переезде не было необходимости приходить в отделение.

Жаңа елдер – басқа қалалар

Новые страны – иные города

Қазақстан азаматтары ел аумағынан тысқары жерлерге
тұрақты немесе уақытша тұруға кететін кездер де аз емес.
Қалай болғанда да салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарын
алу құқығынан немесе мүмкіндігінен айырылмайды.

Но бывают и такие случаи, когда граждане Казахстана выезжают
за пределы страны для постоянного или временного проживания.
Но так или иначе вкладчик (получатель) ни в коей мере не теряет
права или возможности получить свои пенсионные накопления.

Шетелге уақытша тұру үшін кеткен кезде жеке зейнетақы
шоты жабылмайды, қаражат БЖЗҚ-да салымшы (алушы)
талап еткенше мерзімсіз сақталады, оған инвестициялық
табыс
есептеледі.
Шетелге
уақытша
кеткен
тұлға
Қазақстандағы тұрғылықты жері бойынша өз тіркеуін
сақтайды деп саналады. Басқаша айтсақ, Қазақстан азаматы
бірнеше ай немесе жыл өткен соң елге қайтып оралады да
жалпыға бірдей негізде, яғни зейнет жасына толған соң
зейнетақы алатын болады.

При выезде за границу для временного проживания индивидуальный пенсионный счет не закрывается, средства хранятся в
ЕНПФ бессрочно до востребования вкладчиком (получателем),
на них начисляется инвестиционный доход. Предполагается, что
лицо, выехавшее за границу временно, сохраняет свою регистрацию по месту жительства в Казахстане. Иными словами,
гражданин Казахстана спустя несколько месяцев или лет вернется
в страну, где и будет получать пенсию на общих основаниях – по
достижении пенсионного возраста.

Бөтен елді
мекен ету

Чужая страна
становится родной

Егер БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар азамат басқа
мемлекетке тұрақты тұру үшін қоныс аударса және кеткен
шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлға деп саналатын болса
(тиісті құжат алса), онда ол “Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы” ҚР заңының (02.08.2015
жылғы № 342-V ҚР заңымен енгізілген түзетулер ескерілген)
31 және 33-баптарына сәйкес өзінің міндетті, міндетті кәсіптік
және/немесе ерікті зейнетақы жарналары есебінен төлемге
құқық алады. Мұндайда ҚР аумағынан тысқары ТТЖ-ге
кететін, бірақ әлі кетпеген шетелдіктердің немесе азаматтығы
жоқ тұлғалардың Заңның белгіленген ережелеріне сай БЖЗҚдан ерікті зейнетақы жарналары есебінен құралғаннан басқа
зейнетақы жинақтарын алуға құқығы жоқ.

Если же гражданин, имеющий пенсионные накопления в ЕНПФ,
переехал в другое государство на постоянное место жительства и
уже является выехавшим иностранцем или лицом без гражданства
(получил соответствующие документы), то в соответствии со
статьями 31 и 33 Закона РК “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан” (с учетом поправок, внесенных Законом РК
от 02.08.2015 № 342-V) он получает право на выплаты за счет
своих обязательных, обязательных профессиональных и/или
добровольных пенсионных взносов. При этом иностранцы или
лица без гражданства, выезжающие на ПМЖ за пределы РК, но
еще не выехавшие, согласно установленным положениям Закона,
не вправе получать пенсионные накопления из ЕНПФ, кроме
сформированных за счет добровольных пенсионных взносов.

2015 жылы БЖЗҚ Қазақстан Республикасының аумағынан
тысқары ТТЖ-ге кетуге байланысты зейнетақы төлемдерін
тағайындау туралы 21 461 өтініш қабылдады. Оның ішіндегі 17
625 өтініш бойынша төлем жасалды, ал 3 836 өтініш орындалмай
қайтарылды. 2016 жылдың бірінші жартыжылында 6 997 өтініш
қабылданды, оның ішіндегі 6 514 өтініш бойынша зейнетақы
төлемдері жасалды, ал 483 өтініш орындалмай қайтарылды.

В 2015 году ЕНПФ было принято 21 461 заявление о назначении
пенсионных выплат в связи с выездом на ПМЖ за пределы
Республики Казахстан. Из них выплаты осуществлены по 17
625 заявлениям, а 3 836 заявлений возвращены без исполнения.
За первое полугодие 2016 года было принято 6 997 заявлений,
из которых пенсионные выплаты осуществлены по 6 514
заявлениям, а 483 заявления возвращены без исполнения.
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Өтініштің орындалмау себебі көбінесе ҚР заңнамасының
талаптарына сай емес құжаттар топтамасын ұсыну болады.
Мысалы, Ресей Федерациясының азаматтары шетелдіктің
шетелдік төлқұжатының орнына ішкі төлқұжат ұсынады және
тағысын тағылар.

Чаще всего причиной неисполнения заявления является предоставление пакета документов, не соответствующего требованиям
законодательства РК. Например, граждане Российской Федерации вместо заграничного паспорта иностранца представляют
внутренний паспорт и так далее.

Қажет білім

Необходимо знать

Өтінішті орындаудан бас тартуды болдырмау үшін БЖЗҚға ҚР заңнамасының талаптарына сай құжаттардың толық
топтамасын ұсыну керек. Қазір БЖЗҚ-ға құжат өткізудің
бірнеше тәсілі бар: өзі келіп өткізу, сенім білдірілген тұлға немесе
пошта байланысы арқылы өткізу. ҚР аумағынан тысқары
ТТЖ-ге кеткен шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ тұлғалар
БЖЗҚ-ға өзі келген кезде шетелдік төлқұжат көшірмесін және
салыстыру үшін оның түпнұсқасын, сондай-ақ алушының банк
шоты туралы мәлімет беруі керек.

Во избежание отказа в исполнении заявления необходимо предоставить в ЕНПФ полный пакет документов, соответствующий
требованиям законодательства РК. На данный момент существует несколько способов подачи документов в ЕНПФ: при
личном обращении, через поверенного или посредством почтовой
связи. Так, иностранцам или лицам без гражданства, выехавшим
на ПМЖ за пределы РК, при личном обращении необходимо
предоставить в ЕНПФ копию заграничного паспорта и его оригинал для сверки, а также сведения о банковском счете получателя.

Егер төлем үшінші тұлға арқылы ресімделетін болса, онда
алушының шетелдік төлқұжатының нотариат куәландырған
көшірмесі (белгілері бар беттері) ұсынылуы тиіс. Сонымен қатар
үшінші тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат көшірмесін және салыстыру үшін оның түпнұсқасын, нотариат куәландырған сенімхат немесе оның нотариат куәландырған көшірмесін, сондай-ақ алушының банк шоты туралы мәлімет беру керек.

Если выплата оформляется через третье лицо, то необходимо
представить нотариально засвидетельствованную копию заграничного паспорта получателя (страниц с отметками). Также необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность третьего лица, и его оригинал для сверки, нотариально удостоверенную доверенность или ее нотариально засвидетельствованную копию, а также сведения о банковском счете получателя.

Өтініш пошта байланысы арқылы берілген жағдайда, БЖЗҚға мынадай құжаттар жіберіледі: алушының өзі толтыратын
белгіленген нысандағы өтініш, ал алушының қолын нотариат
куәландырады, шетелдік төлқұжаттың нотариат куәландырған
көшірмесі (белгілері бар беттері) және алушының банк шоты
туралы мәлімет.

В случае подачи заявления посредством почтовой связи в ЕНПФ
направляются: заявление по установленной форме, которое
заполняется получателем самостоятельно, а подпись получателя
нотариально свидетельствуется, нотариально засвидетельствованная копия заграничного паспорта (страниц с отметками) и
сведения о банковском счете получателя.

Құжат түпнұсқасынан көшірменің дұрыс екенін, өтініштегі
алушы қолының шынайы екенін куәландыру, сенімхатты
куәландыру бөлігіндегі нотариат әрекеті шетелдік мемлекетте
жасалса, онда оларды заңдастыру керек, бұған Қазақстан
Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда
басқаша белгіленген жағдайлар қосылмайды.

В случае, если нотариальные действия в части свидетельствования
верности копии документа с оригиналом, подлинности подписи
получателя на заявлении, удостоверение доверенности производятся в иностранном государстве, то их необходимо легализовать, за
исключением случаев, когда иное установлено международными
договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Тағы да маңызды
мәселе туралы

Дополнительно
о важном

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген жаңа нысандағы
өтініш бланкілерімен қатар қабылданып келген ескі үлгідегі
бланкілердегі өтініштерді қабылдау ағымдағы жылдың 1
шілдесінен бастап тоқтатылғанын ескертеміз. Енді өтініштер
тек жаңа үлгідегі бланкілермен қабылданады. Барлық қажет
құжаттар тізбесі, оның ішінде өтініш бланкілері мен оларды
толтыру үлгілері, сондай-ақ сенімхат үлгілері БЖЗҚ ресми
сайтына www.enpf.kz мекенжайы бойынша (“Қызметтер”
- “Алушыларға” - “Зейнетақы төлемдерін ресімдеу тәртібі” “Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары ТТЖ-ге
кетуге байланысты төлемдер” бөлімінде) орналастырылған.

Обращаем внимание, что с 1 июля текущего года прекратился
прием заявлений на бланках старого образца, которые ранее
принимались наряду с новыми формами бланков заявлений,
вступившими в силу с 1 января 2016 года. Отныне заявления
принимаются только на бланках нового образца. Перечень всех
необходимых документов, в том числе бланки заявлений и образцы
их заполнения, а также образцы доверенностей размещены на
официальном сайте ЕНПФ по адресу: www.enpf.kz (в разделе
“Услуги” - “Получателям” - “Порядок оформления пенсионных
выплат” - “Выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы
Республики Казахстан”).

Сонымен қатар ҚР аумағынан тысқары ТТЖ-ге кетуге
байланысты зейнетақы төлемдерін Қордың құжаттар БЖЗҚға түскен не қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде
жасайтынын ескертеміз.

Кроме того, напоминаем, что пенсионные выплаты в связи
с выездом на ПМЖ за пределы РК осуществляются Фондом
в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления
документов в ЕНПФ.
Елнур Шалкибаев
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Зейнетақы шотындағы ақша – салымшының меншігі, бірақ
салымшы заңнама талаптарына сәйкес зейнетақы алу құқығын
беретін нақты заңды дерек болмайынша зейнетақы жинақтарын
уақытша жұмсап, пайдалана алмайды. Сондықтан мемлекет
зейнетақы жинақтары сомасының барлығын салымшы
оларды алғанша міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналарын нақты салынған мөлшерде
сақтау жауапкершілігін өз мойнына алады. Тіптен салымшы
(зейнетақы төлемдерін алушы) қайтыс болса да барлық шоттағы
жинақтың мерзімсіз сақталатынын ескертеміз.
Азамат қайтыс болған соң мүлікті мұраға алу үшін не істеу
керектігін көпшілігі біледі, бірақ жылжитын және жылжымайтын
мұрамен бірге қайтыс болған адамның жеке зейнетақы шотындағы
(ЖЗШ) қаражатты мұраға алуды ресімдеуге болатынын барлығы
бірдей біле бермейді. “Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы” заңның 31, 32, 33-баптарына сәйкес
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар тұлға қайтыс болған
жағдайда, олар заңнамада белгіленген тәртіппен мұраға беріледі.
1999 жылғы 1 шілдедегі №409 Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексіне сай заңды мұрагерлер жеті кезекке
бөлінеді. Бірінші кезекте заң бойынша мұра алу құқығы мұра
қалдырушының балаларына, оның ішінде асырап алған балаларына, жұбайына және ата-анасына тең үлеспен беріледі.
Екінші кезектегі заңды мұрагерлер – мұра қалдырушының ағаінілері, әпке-қарындастары/сіңлілері, әжелері, аталары және
немерелері. Басқаша айтқанда, егер салымшы (алушы) некеге
тұрмаған болса, балалары жоқ болса, ал ата-анасы өмірден озған
болса, мұраға құқықты екінші кезектегі туысқандары, мысалы
аға-інілері алады. Сонымен қатар азамат өсиетхат қалдырып, тірі
кезінде заңды мұрагерін өзі тағайындай алады.

Мұрагерлерге...
Наследникам…

Жинақтарды мұраға алу үшін заңды мұрагер кез келген БЖЗҚ
кеңсесіне өзі келіп, пошта байланысы немесе сенім білдірілген
тұлға арқылы өтініш білдіре алады. Ол өтінішке құжаттардың
түпнұсқасын және/немесе олардың нотариат куәландырған
көшірмесін қоса беруі қажет. Құжаттар тізімі Қор сайтының
“Қызметтер» - “Алушыларға” - “Зейнетақы төлемдерін ресімдеу
тәртібі” - “Алушының қайтыс болуына байланысты төлемдер” бөлімінде орналасқан. Заңда мұра қалдырушы қайтыс болған күннен бастап алты айлық мерзім белгіленгенін, осы мерзім аяқталғанша мұрагер мұраны қабылдау керек екенін есте сақтаған
жөн. Өтіп кеткен мерзімді сот қайта қалпына келтіруі мүмкін.
Мұрагерлерге зейнетақы жинақтарының төлемінен басқа Қор
республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) 52,4 еселік
көлемінің шегінде, бірақ ЖЗШ-дағы қаражаттан артық емес
бір реттік жерлеуге төлем жасайды. Биылғы жыл 1 АЕК
2 121 теңгеге тең. Бір реттік төлем жасалған соң зейнетақы
жинақтарының қалдығы заңда белгіленген ең төменгі
зейнетақы көлемінен аз болса, бұл қалдық осы төлем сомасына
қосылады. Егер жерлеуге қаражат алынбаған болса, онда ақша
шотта қалады және зейнетақы жинақтары ретінде төленеді.
БЖЗҚ туысқандарыңыздың зейнетақы жинақтарының баржоғын тексеру үшін Қорға өтініш білдіруге кеңес береді.
Мұны кез келген уақытта жасап, сонан соң мұрагер Қазақстан
Республикасының зейнетақы заңнамасына сәйкес зейнетақы
жинақтарының төлемін алуға өзінің құқығын мәлімдеп, бекіте
алады.

Деньги на пенсионных счетах являются собственностью вкладчика, но, в силу требований законодательства он не может временно
распоряжаться и пользоваться пенсионными накоплениями до
наступления определенного юридического факта, дающего право
на получение пенсии. Поэтому государство берет на себя ответственность за сохранность всей суммы пенсионных накоплений в
размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с
учетом уровня инфляции на момент их получения вкладчиком.
Напомним, что накопления на всех счетах хранятся бессрочно,
даже в случае смерти вкладчика (получателя пенсионных выплат).
После смерти гражданина многие знают, что необходимо
сделать, чтобы получить имущество в наследство, но не всем
известно, что вместе с движимым и недвижимым наследством,
можно оформить наследование средств на индивидуальном
пенсионном счете (ИПС) умершего. В соответствии со
статьями 31, 32, 33 Закона “О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан” в случае смерти лица, имеющего
пенсионные накопления в ЕНПФ, они наследуются в порядке,
установленном законодательством. Согласно Гражданского
Кодекса Республики Казахстан №409 от 1 июля 1999 года
правопреемники делятся на семь очередей. В первую очередь
право на наследование по закону получают в равных долях
дети наследователя, в том числе и усыновленные, супруги и
родители. Правопреемники второй очереди – братья, сестры,
бабушки, дедушки и внуки наследователя. Иными словами,
если вкладчик (получатель) не состоял в браке, не имеет
детей, а родителей уже нет в живых, то право наследования
получают родственники из второй очереди, например, братья.
Кроме того, гражданин может при жизни сам назначить своих
правопреемников, составив завещание.
Чтобы унаследовать накопления, правопреемник может
обратиться в любой офис ЕНПФ лично, посредством почтовой
связи или через поверенного. К заявлению он должен приложить
подлинники документов и/или их нотариально заверенные копии.
Список документов доступен на сайте фонда в разделе “Услуги”
- “Получателям” - “Порядок оформления пенсионных выплат”
- “Выплаты в связи со смертью получателя”. Следует помнить,
что законом установлен шестимесячный срок со дня смерти
наследодателя, до истечения которого, наследник должен принять
наследство. Пропущенный срок может быть восстановлен судом.
Кроме выплаты пенсионных накоплений наследникам Фондом
единовременно выплачивается сумма на погребение в пределах
52,4-кратного месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на ИПС средств. В текущем году 1 МРП равен 2 121 тенге. В случае если остаток пенсионных накоплений после осуществления единовременной выплаты будет меньше размера минимальной пенсии, установленной
законом, данный остаток включается в сумму этой выплаты. Если
же средства на погребение не были получены, то деньги остаются
на счете и выплачиваются уже в качестве пенсионных накоплений.
ЕНПФ рекомендует обратиться в фонд для проверки наличия
пенсионных накоплений умерших родственников. Сделать это
можно любой момент, а затем заявить и закрепить свои права наследника на получение выплаты пенсионных накоплений в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан.
Елнур Шалкибаев
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Визави
с вкладчиками
Cалымшылармен

бетпе-бет
кездесу
Салымшылардың Қормен кездесу орны әзірге өзгерген жоқ, әдеттегідей БЖЗҚ бөлімшесі. Дәл осы бөлімшеде жылына 6 млн. астам
операция жүргізіледі, шарттар жасалып, кез келген салымшы
өзінің жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алады. Біздің жетістіктеріміз бұл ғана емес, технологияның дамуымен қатар
көрсетілетін қызметтеріміз де дамып келеді, Қормен қарым-қатынас орнату арналарының саны да өсіп барады. Тасымалдау,
жаңа сервис туралы, Қордың өңірлік желісін дамыту жоспарлары
мен мақсаттары туралы “БЖЗҚ” АҚ Басқарма Төрағасының
орынбасары Медетбеков Дабыр Тұрсынғазыұлы берген сұқбаттан
оқыңыздар.
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Место встречи вкладчиков с Фондом пока остается неизменным
– это отделения ЕНПФ. Именно тут проводится более 6 млн.
операций в год, оформляются договоры, интересующиеся
своими накоплениями получают выписки с индивидуальных
пенсионных счетов и т.д. Но мы не стоим на месте, с
развитием технологий развиваются и услуги, растет число
каналов взаимодействия с Фондом. О трансформациях, новом
сервисе, о целях и планах по развитию региональной сети Фонда
читайте в интервью с Заместителем Председателя Правления
АО “ЕНПФ” Медетбековым Дабыром Турсынгазиновичем.

ЕНПФ
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Өңірлік желінің Қор жұмысындағы рөлі
қандай?

Как Вы можете описать роль региональной
сети в работе Фонда?

Өңірлік желі – БЖЗҚ-ның негізгі өзегі, Қор алдындағы биік
шыңдарды бағындырып, міндеттерді ендірудің қозғаушы күші.
Көрнекілік үшін Қорды адам ағзасымен салыстырып көрейік.
Орталық аппарат басшылығы – адамның бас миы, мұнда
шешімдер қабылданып, болашақ әрекеттер топшыланады. Ал
өзім тікелей басшылық етіп отырған Ақпараттық технологиялар
департаментін басқа органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз етіп
отырған жүрекпен теңестіруге болады. Өңірлік желіні бас мидан
сигнал алатын, “ағзаны” сыртқы әлеммен байланыстыратын
жүйке ұштарымен салыстырсақ еш қателеспейміз.

Региональная сеть – это стержень ЕНПФ, локомотив внедрения
задач и вызовов, которые стоят перед Фондом. Для наглядности я
предпочитаю сравнивать Фонд с организмом человека. Руководство центрального аппарата – это головной мозг, тут принимаются
решения, обдумываются последующие действия. Департамент
информационных технологий, деятельность которого я также
курирую, – это сердце, обеспечивающее работоспособность остальных органов. Региональную же сеть можно сравнить с нервными
окончаниями, которые принимают импульсы от головного мозга и
осуществляют связь “организма” с внешним миром.

Клиенттермен жұмыс істеу және өңірлік
желіні дамыту барысында қандай үш
басты жетістікті атап көрсете аласыз?

Какие три главных результата в работе с
клиентами и развитии региональной сети
Вы можете выделить?

Біздің алған асуларымыз көп, себебі филиалдардың, қызмет
көрсету орталықтары мен бөлімшелердің алдына орасан зор
міндеттер қойылған. Ал аса маңызды міндеттеріміздің бірі
ретінде ең алдымен зейнетақы қорларын біріктіру аяқталғаннан
кейін де өңірлік желіні сақтап қалумен қатар, оны ары қарай
дамытып, өрістете алғанымызды айтар едім. БЖЗҚ бөлімшелері
осы уақытқа дейін зейнетақы қорларының кеңселері болмаған
шалғайдағы елді мекендерден де ашылды. Ол кезде біріктіру
барысын салымшылар үшін жеңіл әрі еш қиындықсыз өткізуге
тиіс едік, ұжымның тынбай еңбектенуінің, бір жағадан бас, бір
жеңнен қол шығара отырып атқарған жұмысының арқасында
бұл міндетімізді дұрыс атқара білдік.

Результатов много, так как перед филиалами, отделениями и
центрами обслуживания традиционно стоит большой объем
задач. Но если говорить о самых важных, то в первую очередь это
то, что после объединения пенсионных фондов в один мы смогли
не только сохранить, но и развить филиальную сеть, сделать
ее обширнее. Подразделения ЕНПФ появились даже в тех
населенных пунктах, где до этого не было офисов пенсионных
фондов. При этом мы должны были сделать так, чтобы
объединение для вкладчиков прошло мягко и безболезненно,
и благодаря слаженной работе коллектива с этой задачей мы
справились.

Алайда, аз уақытта еліміздің барлық тұрғындарын қамту үшін,
қызмет көрсету сапасына қарамастан жұмыс істеген кездеріміз де
болды. Дегенмен, бірінші кезеңді аяқтағаннан кейін, біз Қордың
барлық бөлімшесінде қызмет көрсетудің сапасын барынша
арттырып, бірыңғай қызмет көрсету стандарттарын енгізуге
көштік. Осы бағытта жүргізілген жұмысымызды өңірлік желіні
дамытудағы қол жеткізген екінші жетістігіміз деп айтар едім.
Өңірлік желіге қызмет көрсету сапасын бағалауды енгізу
үшінші жетістігіміз болып саналады. Бұл біз үшін өте маңызды,
өйткені біріншіден көрсетіліп жатқан қызметтер сапасын сол
жерлерде бақылай аламыз, ал екіншіден, халықтың мүддесін
жете ұғынып, қабылдаған шешімдеріміздің нәтижесін көреміз,
оларды саралай келіп, алдағы уақытта іске асырылатын Қор
бөлімшелерінің жұмысын жақсарту мен жетілдіру жөніндегі ісшараларымызды жоспарлаймыз. Біз алдағы уақытта бұдан да
биік асуларды бағындыруды көздеп отырмыз.

Бүгінде, өңірлік желі мен бөлімше қызметкерлерінің алдына қандай мақсаттар
қойылған?
Ең басты мақсат – кез келген адам үшін қызметтердің қолжетімді
болуы. Қордың 18 филиалының 236 өңірлік бөлімшесінен басқа,
салымшыларға серіктесіміз “Қазпошта” бөлімшелері де қызмет
көрсетеді. Бұл тағы да қосымша 2 500 қызмет көрсететін бөлімшенің бар екенін білдіреді. Оның үстіне әлі де болса шалғай жерлерде
орналасқан, ешкім бара бермейтін, 500-1000 тұрғыны бар ауылдар,
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Но тут следует признать, что, стараясь в кратчайшие сроки
охватить все население страны, иногда мы работали без
оглядки на качество обслуживания. Но сразу после того, как
завершился первый этап, мы перешли к новому – повышению
качества и внедрению единых стандартов обслуживания во всех
отделениях Фонда. Уже проделанная в этом направлении работа
– это второе достижение в развитии сети, которое я бы выделил.
Третий результат – ввод в региональной сети системы
оценки качества обслуживания. Это важно потому, что,
во-первых, позволяет осуществлять контроль за качеством
оказания услуг на местах. Во-вторых, мы получаем
обратную связь, видим результаты принятых нами решений,
анализируя которые мы планируем последующие действия
по улучшению и совершенствованию работы подразделений
Фонда. Мы не ограничиваемся свершенными результатами,
а идем дальше.

Какие цели сегодня Вы ставите перед
региональной сетью и сотрудниками отделений в частности?
Главная цель – это доступ к услугам для всех и каждого.
Помимо 236 региональных подразделений в 18 филиалах
Фонда, вкладчики могут получить услуги ЕНПФ в отделениях
партнера – “Казпочты”. Сегодня это дополнительные 2 500
отделений. Тем не менее остаются еще отдаленные, никем не
охваченные, поселки, разъезды и станции с населением до
500-1000 жителей. Нельзя просто взять и вычеркнуть их или

ЕНПФ

разъездер мен станциялар бар. Оларды есептен шығарып тастауға
немесе өздері жақын жерлердегі аудан орталықтарына көшіп келеді деп күтіп жүре беруге болмайды. Бұл мәселені шешу үшін біз
Малазиядағы зейнетақы жүйесінің үлгісі бойынша сондай жерлерге барып, салымшыларға қызмет көрсетіп, кеңес беретін мобильді
көшпелі топтарды ендіріп жатырмыз.
Салымшыларға кеңес беру – өңірлік желі қызметкерлерінің алдына қойылған тағы бір басты міндеттердің бірі. БЖЗҚ-ның даму
стратегиясына сәйкес біз қазақстандықтардың қаржылық сауаттылығын көтеруге ат салысып, халыққа зейнетақы заңнамасын түсіндіріп, зейнетақы жүйесін дамыту жөнінде және басқа да жаңалықтар туралы барынша түсінікті етіп жеткізудеміз. Бұл үшін филиал
қызметкерлері жергілікті облыстық БАҚ-пен, әкімшіліктермен
өзара жұмыс жасап, кәсіпорындарға кездесулерге барып, салымшыларды сол жерлерде оқытып жатыр.

ждать, что они сами будут приезжать в ближайшие райцентры.
Для решения данного вопроса мы, по примеру малазийской
пенсионной системы, внедряем мобильные передвижные
группы, которые будут выезжать на места, обслуживать и
консультировать вкладчиков.
Консультация вкладчиков - еще одна задача, которую мы
ставим перед сотрудниками региональной сети. Согласно
стратегии развития ЕНПФ мы работаем над повышением
финансовой
грамотности
казахстанцев,
разъясняем
пенсионное законодательство, рассказываем о развитии
пенсионной системы и о различных нововведениях. Для этого
сотрудники филиалов взаимодействуют с местными СМИ,
акиматами, выезжают на встречи на предприятия, обучают
вкладчиков на местах.
Подробнее читайте в материале «Пенсионный ликбез» на стр. 40

Толығырақ “Зейнетақыға қатысты сауат ашу”материалынан оқыңыздар, 40бет

“Өңірлік желі қазіргі заман талаптарына сай дамуы керек. Біз электрондық қызмет
көрсетуді дамытуға, қызмет көрсету арналарын кеңейтуге, қызмет көрсетудің
заманауи әдістеріне көшуге, салымшыларға Қормен өзара байланысын таңдауға
мүмкіндік беруге тиіспіз”.
“Кроме того, региональная сеть должна развиваться согласно требованиям
нынешнего времени. Мы должны развивать электронный сервис, расширять каналы
предоставления услуг, переходить на современные методы обслуживания, давать
вкладчикам возможность выбирать, как взаимодействовать с Фондом”.
Өңірлік желі қазіргі заман талаптарына сай дамуы керек.
Біз электрондық қызмет көрсетуді дамытуға, қызмет көрсету
арналарын кеңейтуге, қызмет көрсетудің заманауи әдістеріне
көшуге, салымшыларға Қормен өзара байланысын таңдауға
мүмкіндік беруге тиіспіз. Бірақ қағидаларға ғана сүйеніп
жұмыс істеу аздық етеді, адамдарға түрлі мүмкіндіктердің бар
екенін жеткізу керек. Бөлімшелердегі анықтама бюллетендері,
БЖЗҚ-ның ресми сайттарына және БАҚ-қа жаңалықтарды
орналастыру секілді дәстүрлі арналарды дамытумен қатар біз
әлеуметтік желі мен ұялы қосымша секілді жаңа хабарлау
арналарын да пайдаланамыз.

Өңірлік желіні дамытудағы жоспарыңыз
қандай?
Біздің алдымызға орасан қойған жоспарларымыз көп жоспарларымыз бар. Біз қызмет көрсету мен хабарлау арналарын үлкейте
бермекпіз. Біз серіктесіміз ретінде “Қазақтелеком” ұйымын тартып, оның бөлімшелері арқылы Қор қызметтерін көрсететін боламыз. Бұған қоса, терминал желісін де дамытуды жоспарлап отырмыз, яғни алдағы уақытта аппараттарды БЖЗҚ-ның барлық
бөлімшелеріне, елді мекендердегі қоғамдық үй-жайлар мен ғимараттарға орнатамыз. Бөлімшелерге өз-өзіне қызмет көрсету терминалдарын орнату арқылы филиал қызметкерлеріне жүктелген міндеттерді азайтамыз, ал қоғамдық үй-жайларға терминалдарды орнату
көптеген елді мекендерде бөлімшелер ашу қажеттілігін азайтады,
орнатылған аппараттар арқылы халыққа қызмет көрсетілетін болады.

Кроме того, региональная сеть должна развиваться согласно
требованиям нынешнего времени. Мы должны развивать
электронный сервис, расширять каналы предоставления
услуг, переходить на современные методы обслуживания,
давать
вкладчикам
возможность
выбирать,
как
взаимодействовать с Фондом. Но мало просто идти в ногу со
временем, надо информировать людей об этих возможностях.
Помимо развития традиционных каналов – справочных
бюллетеней в отделениях, размещения новостей на
официальном сайте ЕНПФ и в СМИ, мы используем и новые
каналы информирования – социальные сети и мобильное
приложение.

Каковы Ваши планы по развитию региональной сети?
У нас впереди много планов. Мы будем продолжать увеличивать
охват, расширять каналы предоставления услуг и информации.
Мы подключим “Казахтелеком” в качестве партнера и через
его отделения будем предоставлять услуги Фонда. Кроме того,
планируем развивать терминальную сеть – аппараты будем
устанавливать как в отделениях ЕНПФ, так и в общественных
зданиях и сооружениях населенного пункта. Установка
терминала самообслуживания в отделении позволит снять часть
нагрузки с работников филиалов, а установка в общественных
зданиях увеличит охват обслуживания без необходимости
открывать отделение в населенном пункте.

Толығырақ “Қордың анатомиясы: жүрек” материалынан оқыңыздар, 30 бет.
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Осының алдында шалғай өңірлерде қызмет көрсету мәселесін
мобильді көшпелі топтарды ендіру арқылы шешетінімізді айтып
өттім. Біз ондай топтарды құру үшін шамамен 18-ге жуық автомашина мен мамандандырылған кеңес беруші менеджерлерді бө-ліп
шығарып, дайындаймыз. Олар салымшыларға, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға барып, қызмет көрсететін болады.
Шалғай жерлердегі үлкенірек елді мекендер үшін көшпелі кеңселер ашылатын болады, олар бір-екі ай бойы бір ауылда салымшыларға қызмет көрсететін болса, кейінгі айларда басқа көрші
ауылдарға барып жұмыс жасайтын болады. Бұл кеңселер - тез
жиналып, тез бөлшектеледі.

В отдаленных регионах, как я говорил ранее, мы будем решать
вопрос доступа к услугам за счет внедрения мобильных
передвижных групп. Мы предполагаем оборудовать около
18 автомобилей, выделить специальных менеджеровконсультантов, которые бы ездили к вкладчикам, в том числе и к
маломобильным гражданам. Для более крупных, но отдаленных
населенных пунктов мы будем разворачивать мобильные
офисы, которые будут на протяжении месяца-двух обслуживать
вкладчиков одного пункта, а потом перебазируются в соседний.
Эти офисы легко собираются и разбираются.

Біз қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін барынша күш салып
жатырмыз. Таяу арада Қор салымшылары БЖЗҚ бөлімшелеріне келу уақытына онлайн брон қоятын болады. Бұл салымшылардың уақытын үнемдейді. Бүгінгі таңда уақытты үнемдеудің
тағы бір жолы – электрондық тұрғында көрсетілетін қызметтерді
пайдалану, мәселен, Қордың сайты мен ұялы қосымшасы арқылы
арқылы көрсетілетін қызметтер ауқымын ұлғайту жоспарға
алынған, оған сондай-ақ қашықтан шарт жасау мүмкіндігін де
қоспақпыз. Сонымен қатар көрсетілетін қызметтерге банктерді
қосу бағдарламасын іске асыру да жоспарымызда бар, бұл
жоспарымыз іске асса, салымшыларымыз үзінді көшірмені әр
банкомат арқылы да көре алатын болады.

Мы продолжим улучшать сервис. В скором времени вкладчики
Фонда смогут онлайн бронировать время посещения отделений
ЕНПФ. Это позволит вкладчикам не терять время, ожидая своей
очереди. Сегодня сэкономить время также можно, пользуясь
электронными сервисами, например, получать выписки через
сайт и мобильное приложение Фонда. Для этого нужно в
отделении поменять способ информирования на электронный
вид оповещения. В будущем мы планируем увеличить спектр
предоставляемых услуг через эти каналы, в том числе, добавив
возможность удаленного заключения договоров. Параллельно
мы планируем реализовать программу подключения к сервисам
банков, чтобы можно было практически в каждом банкомате
посмотреть выписку.

Салымшылар көрсетілетін қызметтер мен ақпараттарды алу
тәсілін таңдауы тиіс. Электрондық көрсетілетін қызметтерді
ұлғайту операциялық залдардың, бөлімшелер мен қызмет
көрсету орталықтарының жұмысын жеңілдетіп, бөлімшелер
санын оңтайландыруға мүмкіндік береді, қызмет көрсету
сапасы да артады, оның үстіне бөлімшелердің жұмысы жете
бақыланып, адами фактордан болатын қателіктер саны
азаяды.

У вкладчиков должен быть выбор, каким образом получать
услуги и информацию. Кроме того, расширение электронных
сервисов позволит нам снизить нагрузку на операционные
залы, отделения, центры обслуживания, что позволит нам в
будущем оптимизировать количество отделений. При этом
качество оказания услуг повысится, работа отделений будет
более контролируема, а количество ошибок из-за человеческого
фактора снижено до минимума.

Осындай үлкен жоспарларға қарамастан, біз барлығын да
игеретін сияқтымыз әрі игеріп те келеміз!

Несмотря на грандиозные планы, мне кажется, мы справимся, и
уже справляемся!

Бүгінгі мағыналы әрі татымды әңгімеңіз үшін
Сізге үлкен рахмет айтамыз, әңгімеміздің
соңында салымшылармен жұмыс істейтін
қызметкерлер жайында бір ауыз айтып берсеңіз, Олардың басты ерекшеліктері қандай?

Спасибо большое за содержательную
беседу, не могли бы Вы напоследок
рассказать о сотрудниках, работающих
непосредственно с вкладчиками? Какими
качествами они обладают?

Егер қызметкерлер туралы айтатын болсақ, олар биязы, білімді, жоғары білікті, ашық, жайдары әрі сабырлы болулары керек.
Халықпен, яғни салымшылармен жұмыс істейтін қызметкерлерге қойылатын талаптар осындай. Әрине Қордың өңірлік желісінде жұмыс істейтін қызметкерлеріміздің бойынан дәл осы қасиеттердің табылатынына мен қуаныштымын. Дегенмен де өңірлердегі қызметкерлерімізді сол аймақтарда оқытуға көп көңіл бөлеміз.

Если говорить о качествах, то они должны быть вежливыми,
образованными, высококвалифицированными, коммуникабельными и в тоже время стрессоустойчивыми. Вот такие требования
предъявляются сотрудникам, работающим с населением, с
вкладчиками. И я рад, что команда Фонда в региональной
сети владеет необходимыми для работы качествами. Но мы
продолжаем прилагать максимальные усилия в обучении
собственного персонала на местах в регионах.

Бұған қоса, өңірлік желі қызметкерлерінің өздері де Қордың
қазіргі заманға сай көрсетілетін қызметтерін пайдаланғанын
құптар едік әрі соған біртіндеп бара жатырмыз. Олардың да
БЖЗҚ салымшылары екенін ұмытпағанымыз жөн. Қызметкерлеріміз аталған қызметтерді тұтына отырып, жұмыс қағидаларын теория жүзінде ғана емес, тәжірибелік тұрғыдан да жете
ұғына отырып, салымшыларға өз білімдерін батыл әрі дұрыс
жеткізе алатын еді.

Кроме того, нам бы хотелось, и мы идем к этому, чтобы сотрудники
региональной сети сами пользовались современными услугами
Фонда. Не стоит забывать, что они тоже вкладчики ЕНПФ. А
опробовав услуги на себе, они уже не в теории, а на практике
поймут принципы работы и уже уверенней и точнее будут
транслировать знания вкладчикам.

2016 ЖЫЛҒЫ 1 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ ЖАҒДАЙ
БОЙЫНША СТАТИСТИКАСЫ:
СТАТИСТИКА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА:

Зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы /
Общая сумма пенсионных накоплений

Жыл басынан бері зейнетақы төлемдері мен аударымдары/
С начала года пенсионные выплаты и переводы

6,41 трлн.

118,54 млрд.

бұған 12,51 млрд. теңге мөлшеріндегі сақтандыру ұйымдарына
аударымдар кірді/
в том числе переводы в страховые организации в размере 12,51
млрд. тенге
Электрондық үкімет порталы арқылы салымшылардың
(алушылардың) жеке зейнетақы шоттарынан/
Через портал электронного правительства было выдано более

Шарттардың жалпы саны /
Общее количество договоров
шамамен/
около

10,1 млн.

323

бірлік/
единиц

үзінді көшірме берілген/
выписок c индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков
(получателей)

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша/
За счет обязательных пенсионных взносов
шамамен/
около

9,65 млн.

бірлік/
единиц

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша/
По обязательным профессиональным пенсионным взносам

408 100

Ұялы қосымша жүктеп алуының жалпы саны/
Общее количество скачиваний мобильного приложения составило

бірлік/
единиц

311,8

Ерікті зейнетақы жарналары бойынша/
По добровольным пенсионным взносам

38 949

мыңнан астам/
тыс.

мың/
тыс.

251,2
55,1
5,5

бірлік/
единиц

мың жүкте алу/
тыс. скачиваний

мың жүкте алу/
тыс. скачиваний

мың жүктеп алу /
тыс. скачиваний

Таза инвестициялық табыс /
Чистый инвестиционный доход

393,26 млрд.
2016 жылдың басынан/
С начала 2016 года
құнсыздану/
табыстылық/
инфляция
доходность

6,6%

5,4%

Елнур Шалкибаев
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РегиON.
ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК,
МЫҢНАН ТҰЛПАР!

РегиON.
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Міне, БЖЗҚ патшалығының барлық аймағында 90 күнге созылған жүгіруден жарыстың бірінші кезеңі де аяқталды. Жарысқа
Қор филиалдарынан - 18 ұлыс қатысты. Жүгіруге қатысушылардың әрқайсысы тоғыз балдық шкала бағаланатын 13 қашықтықты
еңсеруге тиіс еді.

Вот и закончился первый этап невероятного забега всех
континентов королевства ЕНПФия длинной в 90 дней. Всего
участие в гонке приняло 18 народностей – филиалов Фонда.
Участникам забега необходимо было преодолеть 13 дистанций,
каждая из которых оценивалась по девятибалльной шкале.

“Қызметтердің барлық түрлері бойынша құжаттарды қабылдау
сапасы” қашықтығын игеру кезінде 9 балмен Батыс Қазақстан облыстық филиалы(БҚОФ), 8,5 балмен Жамбыл облыстық филиалы
және 8 балмен Павлодар облыстық филиалы үздік үштікке кірді.

В тройку лидеров на дистанции “Качество приема документов
по всем видам услуг” вошли: Западно-казахстанский областной
филиал (ЗКОФ) – 9 баллов, Жамбылский областной филиал –
8,5 баллов и Павлодарский областной филиал – 8 баллов.

“Тегін материалдардың жарияланым саны” аталған халық
жаршыларымен жұмыс істеу барысындағы жарыста Семей
қаласының өңірлік филиалы 9 балмен, Жезқазған қаласының
өңірлік филиалы 8,5 балмен, ал Қостанай облыстық филиалы 8
балмен алтын, күміс және қола жүлде иегерлері атанды.

На дистанции по работе с глашатаями народов – “Количество
публикаций бесплатных материалов” – золотым, серебряным и
бронзовыми призерами стали региональный филиал г. Семей с
9 баллами, региональный филиал г. Жезказган и Костанайский
областной филиал с 8,5 и 8 баллами соответственно.

Жалпы есебін шығару барысында 8,51 бал жинаған Алматы
облыстық филиалы бірінші орынды қанжығасына байласа, оған
үзеңгілес келе жатқан Жамбыл облыстық филиалы жүз балдан
небәрі 70 балға артта қалып, өз қоржынындағы 8,44 балмен
жүлделі екінші орынды иеленді, ал 8,09 бал жинаған БҚОФ
үшінші орынды қанағат тұтты.

Первым среди равных в общем зачете стал Алматинский
областной филиал, набравший 8,51 балла. Жамбылский
областной филиал получил второе призовое место с 8,44 баллами
в своем активе. С чуть большим отрывом, третьим к финишу
пришел ЗКОФ – 8,09 баллов.

Журнал редакциясы жүгіруден жеңімпазды құттықтай отырып,
“Алматы облыстық филиалы” ұлысының бас қолбасшысы Исаев
Қанат Нұрлыбекұлынан қол жеткізген жетістіктерінің құпиясымен
және болашақ жоспарларымен бөлісуді өтініп сұрады.

- Филиалыңыздың табысқа жетуінің құпиясы неде?
Біздің қол жеткізген жетістіктеріміздің еш құпиясы жоқ. Табысқа жетудің бірден бір жолы – еңбек ету. Филиалымыздың барлық қызметкерлерімен біріге отырып, алға қойылған міндеттеріміздің мәнін түсінуге
тырыстық, қолда бар мүмкіндіктерімізді мүлт жібермей, ұйымымыздың
игілігі үшін ештеңеден аянып та қалған жоқпыз. Филиалдарға бағалау
рейтингі енгізілгеннен бері жұмыс істеу бұрынғыдан да қызықты бола
түсті. Содан бері жұмысымызға түрлі баға берілді, нәтижесінде біз де
жұмысымызды уақтылы әрі дұрыс ұйымдастырып, жетілдіре білдік,
еңбегіміз де жемісін берді.
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- Сіз қандай көрсеткіштерге көбірек назар аудардыңыз
және неліктен?

- Каким показателям вы уделяли больше внимания
и почему?

Ең басты көрсеткіш – салымшының ризашылығын алу. Сондықтан
біз бұған ерекше көңіл бөлеміз. Кез келген адам бізге салымшы
болып келген сәттен бастап (ол шарт жасайды) зейнет жасына
толғанға дейін не төлем (зейнетақы жинақтарын) алғанға дейін біз
сол адамға барынша көңіл бөлуге тырысамыз. Өйткені зейнетақы
заңнамасында БЖЗҚ-ның зейнетақы жарналарының барлық
түрлерін тартуды жүзеге асыратыны, салымшыға (алушыға) оның
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты кез-келген
уақытта беретіні және жинақтар мен төлемдердің, зейнетақы
төлемдерінің есебін жүргізетіні атап көрсетілген.

Самый главный показатель это - довольный вкладчик. Именно
этому мы и уделяем большое внимание. С того момента как
человек становится нашим вкладчиком (заключает договор) и
до достижения пенсионного возраста, до получения выплат мы
уделяем ему большое внимание. Потому, что в соответствии с
пенсионным законодательством, ЕНПФ осуществляет привлечение всех видов пенсионных взносов, предоставляет вкладчику
(получателю) информацию о состоянии его накоплений на
протяжении всего периода, ведет учет накоплений и выплат, а
также осуществляет пенсионные выплаты.

- Табысқа жету үшін Сіз өз қызметкерлеріңізді қалай
ынталандырасыз?

- Как Вы мотивируете своих сотрудников для
достижения успеха?

Табысқа жету үшін әр ісімізге, тіпті бүге-шігесіне дейін көңіл
бөлуіміз қажет, ал мұндағы кадр мәселесінің орны тіптен ерекше.
Мен көптеген қызметкерлерімнің отбасын жақсы білемін,
бұл маған оларды әр қырынан байқауға, өмірлік бағыттарын,
құндылықтарын, басым ерекшеліктерін танып-білуге мүмкіндік
береді. Осылайша мен олардың әрқайсысымен жақсы қарымқатынаста бола аламын. Адамды жақсы таныған сайын, онымен
тез тіл табысасың, ортақ мақсаттарға да оңай қол жеткізесің. Ал
ынталандыру қызметкерлерімнің ертеңгі күнге деген сенімін
нығайтып, тұрақтылығын орнықтырады.

Чтобы достичь результата, необходимо уделять внимание
всем деталям процесса, а вопрос кадров – это особый момент.
Я лично знаком с семьями многих сотрудников, что дает мне
возможность узнать их получше, их жизненные приоритеты,
направления, ценности жизни и в дальнейшем помогает мне
наладить с каждый личный контакт. Когда знаешь человека,
с ним легче найти общий язык, что, в свою очередь, помогает
в достижении общих целей. Мотивацией моим сотрудникам
служит стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Редакция журнала поздравила победителя забега и попросила
главнокомандующего народности “Алматинский областной
филиал” Исаева Каната Нурлыбековича поделиться секретом
успеха и планами на будущее.

- В чем секрет успеха Вашего филиала?
Нет никакого секретного ингредиента в наших достижениях.
Чтобы добиться успеха, нужно действовать. Мы всем коллективом, со всеми сотрудниками филиала постарались понять суть
задачи и выполнить ее так, как от нас требовалось. С внедрением
рейтинга оценки филиалов работать стало еще интереснее.
Мы видели все позиции оценок, что помогло своевременно и
правильно организовать процесс работы.

ЕНПФ
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- Келесі тоқсанға не келесі жылға өз алдыңызға
қандай мақсат қоясыз?

- Какие цели Вы ставите перед собой на следующий
квартал, год?

Топ жарып шығып, төрден орын алу оңай емес, ал сол орынды
сақтап қалу одан да қиын. Біз өзіміздің ынтымақты, мақсатты
ұжымымызбен келесі тоқсанда, тіпті келесі жылы да көшбасшы
болып қалуды мақсат етіп отырмыз және сол үшін барлық
жағдай да жасалған.

Как вам известно, занять лидирующую позицию не легко, а
удержаться на достигнутом еще сложнее. Мы с нашим дружным,
целеустремленным
коллективом
планируем
оставаться
лидерами, как в следующем квартале, так и в следующем году.
И для этого у нас есть все предпосылки.

- Басқа өңірлердегі әріптестеріңізге қандай тілек
айтасыз және қандай кеңес берер едіңіз?

- Что Вы можете пожелать и посоветовать другим
регионам?

Әріптестеріме не тілесем екен? “Жаяудың шаңы шықпайтыны”
бәрімізге белгілі, сондықтан алға қойған мақсаттарға қол жеткізу
үшін кез-келген жұмысты бүкіл ұжым біріге отырып әрі бар
ықыласымен орындағаны жөн. Біз үшін әрбір қызметкердің алдына қойылған міндеттері мен мақсаттарын түсініп, оларды
жүзеге асыруға ат салысқаны маңызды. “Алтау ала болса ауыздығы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді” деген бар емес пе.
Барлық әріптестеріме сәттілік пен биіктерден көрінулерін тілеймін!

Что можно пожелать нашим коллегам? Все мы знаем, что «один
в поле не воин», поэтому для достижения цели нужно выполнять
работу дружно всем коллективом и с огромным желанием.
Важно, чтобы каждый понимал задачу, цель и участвовал в их
реализации. Как говорится, «когда в товарищах согласья нет, на
лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука».
Всем коллегам желаю удачи и достижения высот!

Жеңіске жетудің сырымен бөліскеніңіз үшін көп рақмет!
Біз де Сізге үлкен табыс тілей отырып, алдағы уақытта
да жеңіс туыңызды желбірете беріңіз демекпіз!

Спасибо за рецепт победы! Мы же со своей стороны
желаем Вам и впредь не сдавать позиций!
Салтанат Тулендинова

DIY

do it yourself
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Осы бетте орналасқан схеманы алыңыз.
Пішін бойынша мұқият қиып алыңыз
да, шеттерін бүгіңіз.
Возьмите схему, расположенную на
этой странице.
Аккуратно вырежьте ее по контуру,
затем согните все линии сгибов.

кесу сызығы/
линия резки
сырқты бүгіліс сызығы/
линия внешнего сгиба
ішкі бүгіліс сызығы/
линия внутреннего сгиба
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желімдеп жабыстыру орны/
место склейки
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Болашаққа көз жүгірту
Бір салымшының оқиғасы

бір сөз
одно слово

Взгляд в будущее
История одного вкладчика

`
ГелЕртер

(неміс тілінде Gelehrter – мысқылмен айтқанда “данышпан”)
көп оқыған, көп білетін, бірақ шынайы өмірден
алшақтап кеткен адам.

Зейнетақы туралы ойланғаныңның өзі жақсы!
Саған 10%-бен қоса ерікті зейнетақы жарналары
ретінде 2% да жинау керек.

Қартайғанда рахат өмір сүру үшін не істесем
екен?
Что мне делать, чтобы в старости жить себе в
удовольствие?

Думаешь о пенсии – уже хорошо! Но помимо 10%,
тебе надо откладывать еще и 2% в качестве
добровольных пенсионных взносов.

Бәрекелді! Оп-оңай екен ғой. Бұны сізге тылсым
күш сездірді ме?

Мұны сұраудың қажеті жоқ, бұл үшін зейнетақы
калькуляторы бар.

Ого, отлично! Так просто. Это вам высшие силы
подсказали?

Ради такого запрос им делать не нужно, на этот
случай есть пенсионный калькулятор.

Мысалы:
«Ол неміс гелертері секілді еді, көне және жаңа тілдерді білетін,
бірақ біреуінде де сөйлеген емес...»
(«Обрыв», И. А. Гончаров).

(от немецкого Gelehrter – ученый, в ироничном смысле)
человек, который обладает обширными, но книжными знаниями,
оторванными от практики и условий реальной жизни.
Пример:
“Он походил на немецкого гелертера, знал древние и новые языки,
хотя ни на одном не говорил…”
(“Обрыв”, И. А. Гончаров).

Зейнетақы
калькуляторы
болашақ
зейнетақыңыздың
мөлшерін жобалап есептеуге көрнекті әрі оңай көмектеседі. Ал
“ерікті жарналар мөлшерлемесі” жолына белгілі бір пайызды
қоссаңыз, қосымша жарналар салғанда зейнетақыңыздың
қаншалықты көбейетіндігін біле аласыз. Калькулятор Қордың
ресми сайтындағы “электрондық қызметтер” қосымша бетінде
орналасқан.

Пенсионный калькулятор наглядно и просто поможет посчитать
примерный размер будущей пенсии. А добавляя определенный
процент в поле “ставка добровольных взносов”, вы сможете
узнать насколько увеличится ваша пенсия, если вы будете
делать дополнительные взносы. Калькулятор размещен на
официальном сайте Фонда во вкладке “Электронные сервисы”.

Елнур Шалкибаев
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Еңбек сіңірген
демалысыңды жоспарла
Запланируй
заслуженный отдых
Жас буын кәрілік туралы ойламайтын болды,
ойласа да әлі алыста, келсе де өзінен басқа біреуге
келеді деп ойлайды.
Так повелось, что молодое поколение не думает
о старости, а если и думает, то как о чем-то
далеком и о том, что это произойдет с кем угодно,
но только не с ним.

24

зейнетақы шотында 1 400 000 теңге
көлемінде зейнетақы жинағы бар.

словами с 22 лет, и имеет пенсионные накопления на своем индивидуальном пенсионном счете в размере 1 400 000 тенге.

Осылайша, “жынысы” бағанына “ер”,
туған күнін 01/01/1986 деп жазамыз,
зейнетке шығатын күн автоматты түрде
01.01.2049 деп қойылады. “1998 жылға
дейінгі өтілі” бағанына 0 деп жазамыз,
ал жинақтаушы жүйедегі өтілі – 8 (22
жасынан бері үздіксіз жұмыс істеген).
Қазіргі зейнетақы жинағының сомасы
1 400 000 деп көрсетеміз. Еңбекақы көлемі (шегерімдер жасалғанға дейінгі)
жоғарыда көрсеткеніміздей 125 000
теңге. “Жинақтаушы зейнетақы жүйесінен (БЖЗҚ) төлемдер” бағанында “кесте
бойынша” деп таңдаймыз. Ерікті зейнетақы жарналарын салмайды деп есептейміз. Бағанның барлығының толтырылғанына көз жеткізген соң “Есептеу”
түймесін басамыз.

Таким образом, в графе “пол” мы отмечаем
“мужской”, в дате рождения – 01/01/1986,
дата выхода на пенсию устанавливается
автоматически – 01.01.2049. В графе
“стаж до 1998 года” пишем – 0, а стаж в
накопительной системе – 8 (он непрерывно работает с 22 лет). Вписываем текущую сумму пенсионных накоплений 1
400 000. Размер заработной платы (до
вычетов), как уже было сказано выше, –
125 000 тенге. В графе “Выплаты из накопительной пенсионной системы (ЕНПФ)”
выбираем “по графику”. Будем считать,
что добровольных пенсионных взносов он
не делает. После того, как мы убедились,
что все графы заполнены верно, нажимаем
кнопку “Произвести расчет”.

Зейнетақы калькуляторы автоматты
түрде үш сценарий бойынша есептейді:
пессимистік, реалистік және оптимистік.
Үш сценарий бойынша да ортақ зейнетақы нөлге тең болады, себебі салымшының 1998 жылға дейін өтілі жоқ. Зейнетақының базалық және жинақтаушы
бөлігі қалады.

Пенсионный калькулятор автоматически
просчитывает три сценария: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный.
По всем трем сценариям солидарная
пенсия будет равна нулю, так как у
вкладчика нет стажа до 1998 года.
Остаются базовая и накопительная часть
пенсий.

Алайда кәріліктен те, данагөй жастың
бір бөлшегіндей зейнетақыдан да ешкім
айналып өткен емес. Оның ерте ме, кеш
пе әйтеуір бір келері анық. Кезінде ысырып қойған арманыңызды жүзеге асырып, әлемді аралап саяхаттайсыз ба, әлде
таң атпай қала автобустарына мініп алып
ашуға ерік бересіз бе, бұл өз қолыңызда.

Но и от старости, и от пенсии, как одной
из составляющих мудрого возраста, пока
никто не уходил. Рано или поздно она
наступит. И от вас зависит, будете ли вы
путешествовать по всему миру и воплощать в жизнь отложенные на потом мечты
или же будете кататься по утрам во всех
городских автобусах и злиться на всё и вся.

Сонымен,
салымшының
жиынтық
зейнетақысы (базалық және жинақтаушыдан тұратын) бірінші сценарий
(пессимистік) бойынша айына 370 402
теңге, реалистік сценарий бойынша
айына 445 575 теңге және оптимистік
сценарий бойынша айына 558 708 теңге
болады.

Итак, согласно первому сценарию
(пессимистичному) совокупная пенсия
(складывающаяся из базовой и накопительной) вкладчика составит 370 402 тенге
в месяц, по реалистичному сценарию
445 575 тенге в месяц и согласно
оптимистичному сценарию - 558 708
тенге в месяц.

Шынтуайтқа келгенде, кәрілікке дайындалуға да, келешек зейнетақыңызды
қазірден білуге де болады. Бұл үшін не
істеу керек? Біріншіден, еңбек сіңірген
демалысыңыздың өз қолыңызда екенін
ұғыну керек, екіншіден... зейнетақы
калькуляторы. Мұндай калькуляторды
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының enpf.kz сайтынан таба аласыз.

Если говорить серьезно, то к старости
можно подготовиться и размер будущей
пенсии можно узнать уже сегодня.
Что же для этого нужно? Во-первых,
понимание, что ваш заслуженный отдых
– в ваших руках, во-вторых... пенсионный
калькулятор. Найти такой калькулятор
можно на сайте Единого накопительного
пенсионного фонда enpf.kz.

Былай
қарасаң
керемет
сияқты,
зейнетақы еңбекақыдан көп. Бірақ
барлығы біз ойлағандай оңай емес,
құнсыздануды да ұмытпау керек. Төмендегі жолға, яғни болжалды еңбекақыға
назар аударыңыз, үш сценарий бойынша
ол тиісінше 770 722 теңге, 924 255 теңге
және 1 191 059 теңге.

Казалось бы, отлично, пенсия больше
зарплаты. Но не все так просто, не
стоит забывать об инфляции. Обратите
внимание на строку ниже, то есть на
прогнозируемую зарплату, при трех
сценариях она будет равна 770 722
тенге, 924 255 тенге и 1 191 059 тенге
соответственно.

Сайтқа кіреміз де қажет тілді таңдаймыз
(қазақ немесе орыс), электрондық қызмет көрсету бөліміне кіріп, “Зейнетақы
калькуляторы” белгісін басамыз. Қарапайым кесте ашылады, оны толтыру
керек.

Заходим на сайт и выбираем язык
(русский или казахский), заходим в раздел электронные сервисы и нажимаем
на плашку “Пенсионный калькулятор”.
Вашему взору откроется несложная таблица, которую необходимо заполнить.

Қазіргі өлшеммен салымшының қандай
зейнетақы алатынын есептеу үшін ауыстыру коэффициентіне, яғни соңғы
еңбекақыдан %-бен зейнетақы үлесіне
қарасаңыз жеткілікті.

Чтобы посчитать, какую пенсию будет
получать наш вкладчик по нынешним
меркам, достаточно посмотреть на Коэффициент замещения, то есть на долю пенсии от последней заработной платы в %.

Мысал үшін Қазақстанның ортаңғы
қатардағы тұрғынын алайық. 125 000
теңге алатын 30 жастағы ер адам (туған
күні 1986 жылғы 1 қаңтар) университет
бітіргелі, басқаша айтсақ 22 жасынан
бері жұмыс істеп келеді және жеке

Для примера попробуем взять среднестатистического жителя Казахстана. Предположим, что это мужчина 30 лет (день
рождения 1 января 1986 года), который
получает 125 000 тенге, начал работу
после окончания университета, иными

Үш сценарий бойынша сан әртүрлі
– 48.10%, 48.20% және 46.90%.
Сондықтан 125 000 теңгені алып, үш
сценарий сомасының қандай болатынын
есептейміз.
Осылайша,
үш
түрлі
сценарий бойынша қазіргі ақиқатқа сай
салымшының зейнетақысы 60 125 теңге,
60 250 теңге және 58 625 теңге болады.

Во всех трех сценариях показаны разные
цифры 48.10%, 48.20% и 46.90%. Поэтому
берем 125 000 тенге и рассчитаем, какую
сумму будут составлять три сценария. Таким образом, получается, что при трех разных сценариях пенсия вкладчика по сегодняшним реалиям составляет 60 125 тенге,
60 250 тенге и 58 625 тенге соответственно.
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Сонау 1952 жылы қабылданған Халықаралық еңбек ұйымының “Әлеуметтік
қамсыздандырудың ең төменгі нормалары туралы” конвенциясына сай ауыстыру коэффициентінің нормасы 40%
болуы тиіс. Яғни, зейнетақы қызметкер
еңбекақысының 40%-ынан кем болмауы
тиіс.

Согласно Конвенции Международной
организации труда “О минимальных нормах социального обеспечения”, принятой
еще в 1952 году, установлено, что норма
коэффициента замещения должна равняться 40%. То есть пенсия должна составлять не менее 40% от заработной платы
работника.

Еңбекақы 125 000 теңге болған кезде
коэффициент белгіленген нормадан
артық. Алайда қызметкер зейнетке
шыққанша бір орында дәл сол
еңбекақымен отыра бермейді ғой.
Айтпақшы, калькуляторда нарықтағы
жағдайға қарай еңбекақыны көтеруге
шағын пайыз қарастырылған. Оның
үстіне, жас маман біліктілігін көтеріп
лауазымы
жағынан
да,
еңбекті
материалдық бағалау жағынан да өсетін
шығар. Бірақ салымшы ауыстыру
коэффициентін көбейткісі келсе, ол
ерікті зейнетақы жарналарын салу
есебінен жинақ мөлшерін көбейте алады.

При зарплате 125 000 тенге коэффициент
превышает установленную норму. Однако
вряд ли наш среднестатистический работник
просидит на одном месте с этой же зарплатой
до самой пенсии. В калькуляторе, кстати,
заложен небольшой процент повышения
зарплаты в зависимости от сценария развития ситуации на рынке. К тому же, скорее
всего, молодой специалист, повышая свою
квалификацию, будет продвигаться и по
должности, и по материальной оценке труда. Но если вкладчик все-таки захочет увеличить коэффициент замещения, а вместе с
ним и свою будущую пенсию, он всегда сможет увеличить размер накоплений за счет внесения добровольных пенсионных взносов.

Мысалы, міндетті зейнетақы жарналарымен қатар еңбекақысынан 5%, яғни
6250 теңге аударып отыратын болса,
ауыстыру коэффициенті пессимистік,
реалистік және оптимистік тұрғыдан
тиісінше 56.60%, 58.30%, 58.40%-ға
дейін артады. Бұл сандар халықаралық
нормаға сәйкес болып қана қоймай, одан
асып та кетеді.

К примеру, если помимо обязательных
пенсионных взносов он будет отчислять
еще 5% с зарплаты, т.е. 6250 тенге, коэффициент замещения увеличится до 56.60%,
58.30%, 58.40% при пессимистичном,
реалистичном и оптимистичном раскладе
соответственно. Эти цифры не только
соответствуют международной норме, но
даже ее превышают.

Біреуге бұл жағдайдың өзінде де
зейнетақы
қалыпты
өмір
сүруге
жетпейтіндей аз болып көрінуі мүмкін...
Бірақ зейнетақыңыздың өз қолыңызда
екенін және оның қандай болатыны
бірінші кезекте, сізге байланысты екенін
ұмытпаған жөн.

Кому-то может показаться, что и при
таком раскладе пенсия останется
маленькой, и для нормально жизни ее
не будет хватать… Но не стоит забывать,
что ваша пенсия в ваших руках и от вас в
первую очередь зависит, какой она будет.

Жасырын еңбекақыға келіспеңіз, ерікті
зейнетақы жарналарын салыңыз, өз
біліктілігіңізді көтеріңіз, сонымен қатар
еңбекақыңыз да көтерілсін. Бір орында
тұрмаңыз, өзіңіз өсіңіз де еңбек сіңірген
лайықты демалысыңызды алыңыз.

Не соглашайтесь на зарплату в конвертах,
вносите
добровольные
пенсионные
взносы, повышайте свою квалификацию,
а вместе с ней и зарплату. Не стойте
на месте, растите сами и получите
достойный заслуженный отдых.
Салтанат Тулендинова

Алға

қарай, өткен

шаққа қадам басу

Вперед
в прошлое
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Кез келген адам өздеріне беймәлім дүние жүзінің түкпір
түкпіріне саяхаттауды армандайды. Ол құдды гүлді алаңқай
секілді – өте әдемі әрі түрлі түсті. Егер бір ғана түс болатын
болса, жер беті ұсқынсыз болып, сүреңсіз күйге енетін еді.

Каждый из нас мечтает о путешествиях по далеким и неизведанным
уголкам нашей планеты. Она как цветочная поляна – прекрасна
и многообразна. Если оставить один вид цветов, земля станет
однообразной, сливаясь в полотно монотонности и серости.

Біздегі зейнетақы жүйесі әр алуан дала гүлдері секілді. Біз түрлі
елдердің тәжірибесін үйреніп, зерделей отырып, әр материалмен
танысқан сайын адамдардың эстетикалық және тәжірибелік
сұраныстарына жауап бере алатын тамаша топтама жинауға
тырысып жатырмыз.

Наша пенсионная система также сравнима с разнообразием
полевых цветов, потому как, путешествуя по километрам материалов в ходе изучения опыта различных стран, мы пытаемся
собрать уникальный букет, отвечающий эстетическим и практическим запросам наших людей.

Алайда, әлемнің әр түпкіріндегі зейнетақы жүйесінің көрікті
жерлеріне сапар шекпес бұрын және оның туындауынан
хабардар болу үшін әлемнің түрлі елдеріндегі зейнетақы
жүйесінің тетіктері пайдалы жұмыс істейтін құрылғыға айнала
бастаған бірнеше онжылдықты артта қалдырған өткен заманға
қайта оралу керек.

Однако перед тем, как отправиться в путешествие по достопримечательностям пенсионных систем разных уголков планеты и
иметь понимание их возникновения, необходимо перенестись
на несколько десятилетий назад – в то время, когда механизмы
пенсионной системы в различных странах мира только начинали
складываться в полезное и функциональное устройство.

Зейнеткерлер санының көбеюіне әрі халықтың экономикалық
белсенділігінің қысқаруына байланысты демографиялық тәртіптің орын алуы мемлекетті сенімді қорлармен нығайған зейнетақы
жүйесін құрудың барынша ыңғайлы үлгісін іздеуге мәжбүр
етті. Осыған байланысты әлемнің барлық елдерінде зейнетақы
жүйесінің құрылуына және жұмысына ерекше көңіл бөлінеді.

Вызовы демографического порядка, связанные с увеличением
количества пенсионеров и сокращением экономически активного
населения, заставляли государства искать наиболее приемлемую
модель построения пенсионной системы, подкреплённую надежными ресурсами. В связи с этим её устройству и функционированию уделяется особое внимание во всех странах мира.

Көптеген елдерде Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) ұсынымдарына сәйкес зейнет жасы ерлер үшін де,
әйелдер үшін де 65 жастан басталады. Бірақ, кейбір еуропа елдерінде біраз өзгерістер орын алған. Мысалы
Францияда зейнет жасы 60 жаста, Данияда 67 жаста, Италияда әйелдер үшін 57 жаста, ерлер үшін 62 жаста
басталады, ал Грецияда зейнет жасы тек әйелдер үшін 60 жасқа дейін төменетілген. Мұнда зейнетақыны толық
көлемде алу үшін еңбек өтілі айтарлықтай өзгешеленеді әрі ешбір жерде гендерлік ерекшелік ескерілмейді. Мысалы
Дания мен Италияда еңбек өтілі 40 жыл, Англияда 27 жыл, Францияда 37,5, Швецияда 30 жыл, Грецияда
11 жылдан 35 жылға дейін, Бельгияда әйелдер үшін 45 жыл, ерлер үшін 40 жыл болады.
В большинстве стран пенсионный возраст, согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ),
наступает в 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Однако в некоторых европейских странах существуют
небольшие отклонения. Например, во Франции пенсионный возраст наступает при достижении 60 лет, в Дании –
67, в Италии – 57 для женщин и 62 для мужчин, в Греции возрастная планка опущена до 60 лет лишь для женщин.
При этом трудовой стаж для получения пенсии в полном объеме варьируется значительно, при этом почти нигде не
учитываются гендерные различия. Так, в Дании и Италии он составляет 40 лет, в Англии – 27, во Франции – 37,5,
в Швеции – 30, в Греции – от 11 до 35, в Бельгии – 45 лет для мужчин и 40 – для женщин.

Зейнетақы жүйесінің тарихы XIX ғасырдан бастау алып,
мемлекеттік қызметкерлердің аздаған санын қамсыз-дандырудан
елдің барлық тұрғындарын қамсыздандыратын тетікке өте
бастаған кезден басталады. Зейнетақы жүйесі толыққанды
жұмыс істей бастаған алғашқы мемлекет – Германия. Ол 1889
жылы, “Мүгедектігі мен жасы бойынша сақтандыру туралы”
заң қабылданған уақытта орын алды. Ол кезде неміс халқы
үшін зейнетке шығу жасы 65 жас болды. Содан бері осы “ортақ
тетік” барлық елдерде зейнетақы жүйесін құрудың бір бөлігіне
айналды және ол тек мелмекет есебінен қамтамасыз етілетін
болды. Сондай-ақ, Кеңестік зейнетақы жүйесі тек ұрпақтар
ынтымақтастығы қағидатына ғана негізделді. Зейнетақы төлеу
шығыстары жұмыс беруші төлейтін сақтандыру жарналарынан
әрі жұмыс істейтін азаматтар төлейтін салықтардан түскен
бюджет есебінен жүзеге асырылды.
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История пенсионной системы начинается в XIX веке, когда
произошел переход от обеспечения небольшого количества
государственных служащих к механизмам, покрывающим
все население страны. Первой страной, в которой начала
функционировать полноценная пенсионная система, была
Германия. Произошло это в 1889 году с принятием Закона “О
страховании по инвалидности и возрасту”. Возраст для выхода
на пенсию для всех немцев тогда составлял 65 лет. С тех пор
этот “солидарный механизм” является одним из компонентов
в устройстве пенсионной системы всех стран и обеспечивается
только за счет государства. Кстати, советская пенсионная система
была основана исключительно на принципе солидарности
поколений. Расходы на выплаты пенсий осуществлялись как за
счёт части страховых взносов, уплачиваемых работодателем, так и
за счёт бюджета, формируемого из налогов работающих граждан.

ЕНПФ

ХХ жүзжылдықтың 50-70 жылдары үлестіруші жүйенің гүлденген кезі десе де болады. Өткен ғасырдағы қарқынды демографиялық өсу көптеген елдерге зейнетақымен қамсыздандырудың дәл
осы үлгісін таңдау қажеттілігін айқындады. Үлестіруші жүйенің
мүлтіксіз жұмысының сенімділігі ең алдымен зейнеткерлерді
қамтамасыз ететін жұмыс істейтін адамдар санының едәуір
өсуінен көрінді. XIX ғасырдың аяқ жағына тән экономикалық
және демографиялық өсу жағдайларында, XX ғасырдың 70-80
жылдары қайта бөлуші жүйе тиімді болды әрі экономикалық
жағынан өзін ақтады. Төлем жасаушылар санының тұрақты
өсуі және олардың жиынтық табысының ұлғаюы есебінен
әлеуметтік төлемдердің біршама жоғары деңгейін ұстап тұруға
мүмкіндік болды. Мысалы, 1970 жылы кеңес заманындағы әр
зейнеткерге 5 жұмыс істейтін жас адамнан келіп отырған. Бұл
үлгінің артықшылығы барынша түсінікті әрі әділ Дей тұрғанмен
қандай да бір ел ішіндегі демографиялық ахуал нашарлаған
жағдайда, ол бірден сыр беретін болады.

В 50-70-е годы ХХ столетия можно назвать расцветом распределительной системы. Бурный демографический рост прошлого
века определил необходимость многих стран выбрать именно эту
модель пенсионного обеспечения. Надежность безукоризненного
функционирования распределительной системы объяснялась
значительным превышением числа работающих, которые, в свою
очередь, обеспечивали пенсионеров. В условиях экономического
и демографического подъема, характерного для конца XIX века
- 70-80-х годов XX века, перераспределительная система была
эффективной и экономически оправданной. За счет постоянного
роста числа плательщиков и увеличения их совокупных доходов
удавалось поддерживать относительно высокий уровень
социальных выплат. К примеру, в 1970 году на каждого советского
пенсионера приходилось около 5 работающих молодых людей.
Преимущества этой модели вполне объяснимы и объективны,
однако она дает сбой при условиях ухудшения демографической
обстановки внутри той или иной страны.

Соңғы он жылда көптеген факторлар елдегі демографиялық
ахуалға бағынбай-тын жинақтаушы құрамдауышты әзір-леу
мен ендіру қажеттілігін, жұмыс істейтіндер мен зейнеткерлердің
саны бойынша арақатынасын айқындады. Жинақтаушы жүйені
1998 жылы енгізген Қазақстан мемлекеті тәуелсіз мемлекеттер
достестығы елдерінің ішінде ең алғаш үлестіруші жүйеден бас
тартқан мемлекет болды.

В последующие десятилетия множество факторов определили
необходимость разработки и внедрения накопительного элемента, не зависящего от демографической ситуации в стране и
соотношения по количеству работающих и пенсионеров. Первым
из стран содружества независимых государств, отказавшимся
от распределительной системы, стал Казахстан, который ввел
накопительный компонент в 1998 году.

Латын америкасы контингентіндегі мемлекеттер жинақтаушы қағидаттарына ауысушылардың алғашқылары
болды. Батыс жарты шарда 1981 жылы алғаш рет үлестіруші жүйеден Чили бас тартты. Оның ізінше
Аргентина, Колумбия, Перу, Уругвай да бас тартты. Бірақ Қазақстан секілді бұл елдер де аталған
үлгіні іргетас ретінде қабылдаған жоқ, керісінше көп деңгейлі жүйені құра отырып,
қосымша құрамдауыш ретінде енгізді.
Пионерами в переходе к накопительным принципам стали государства латиноамериканского континента.
Первой страной, отказавшейся в западном полушарии от распределительной системы в 1981 году стала Чили.
За ней последовали Аргентина, Колумбия, Перу, Уругвай. Однако эти страны, как и Республика Казахстан,
не скопировали данную модель, а ввели в качестве дополнительного компонента,
создав при этом свою многоуровневую систему.

Бүгінгі таңда көптеген елдерде бөлуші, жинақтаушы
құрамдауыштарды, сонымен бірге зейнетақымен сақтандырудың міндетті және ерікті тетіктерін үйлестіретін “үш деңгейлі”
жүйе біріктіруші бастамаға айналды. Мұндай жүйе басқарудың
түрлі үлгілері мен қаржыландыру көздерін біріктіре отырып,
экономикалық және саяси құбылмалылыққа байланысты
туындайтын көптеген тәуекелдерден сақтандырады.Мұндай
схема қазіргі зейнетақы жүйесінің көптеген проблемаларын
барынша тиімді шешеді деп есептеледі.

На сегодняшний день объединяющим началом для большинства
стран выступает “трехуровневая” система, сочетающая в себе
распределительные, накопительные, а также обязательные
добровольные механизмы пенсионного обеспечания. Такая
система страхует от многих рисков, связанных с экономической
и политической неопределенностью, совмещая различные типы
управления и источники финансирования. Считается, что такая
схема сможет наиболее эффективно разрешать многие проблемы
современных пенсионных систем.

Саяхатқа шыға отырып, осы үш деңгейді үйлесімділігіне
негізделген түрлі елдердің зейнетақы жүйелерінің арасындағы
негізгі өзгешеліктерін танып білеміз.

Отправляясь в путешествие, мы разберемся в основных различиях
между пенсионными системами различных стран мира, заключающихся в сочетании этих трех уровней и создающих уникальное
соцветие для каждой из них.
Максим Оларь
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Құрметті оқырмандар, бұл жолы журнал
редакциясы Қордың өзіне саяхат жасап,
әріптестеріміздің жұмысымен таныстыруды
қолға алды. Қызықты саяхатымызды
Қордың жүрегі – Ақпараттық технологиялар
департаментінен (АТД) бастамақпыз.
Дорогие читатели, редакция журнала решила
провести для вас экскурсию по Фонду и
познакомить с работой коллег. Начать это
увлекательное путешествие мы решили с
самого сердца Фонда – Департамента
информационных технологий (ДИТ).

Қордың
анатомиясы:
жүрек
30
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анатомия
фонда:
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Біздің АТЖ бөлімшесін адамның ең маңызды ағзасымен салыстырғанымыз жайдан жай емес. Қор бұл департаментсіз жұмыс істей алмас еді. Енді бәрін рет-ретімен түсіндіруге тырысып көрейік. Аталған инновациялық бөлімшенің жұмысы, мақсаты мен жоспарлары туралы “БЖЗҚ” АҚ Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры Андрей Ситниковтың өз аузынан
естиік.

Мы не зря сравнили ДИТ с таким важным для жизни
человека органом, ведь без этого Департамента
работа Фонда невозможна. Но обо всем по порядку,
а поможет нам в рассказе человек, который знает
все о работе, целях и планах самого инновационного
подразделения – директор Департамента информационных технологий АО “ЕНПФ” Андрей Ситников.

Ең бастысы – адам
Первым делом – люди
Танысуды алдымен әріптестеріміз - “ІТ” мамандарынан бастағанымыз жөн. Сұқбаттасу кезінде:
“Біздің департаментімізге ұйымшыл, қызықты, тіпті
шығармашылық мамандар тобы жиналған деп айта
аламын. Барлық мамандарымыздың жұмысқа деген
ынтасы зор, олар Қорға өз үлестерін қоса отырып,
Қормен бірге өсіп-өркендеп келеді. АТД ұжымында
50 адам жұмыс істейді, олардың ең жасы 20 жаста,
ал ең үлкені 64 жаста”, - деп өз ойымен бөлісті
департамент директоры Ситников Андрей, - Мұндай
жас ерекшелік Қордың басқа бөлімшелерінде де
кездеседі, оның пайдасы да бар. Жас қызметкерлер –
департаменттің шығармашылық әлеуеті, кей-кездері
ерекше шешімдер мен жаңа идеялар, ал ересектер
– департаменттің тәжірибесі мен кемеңгерлігі,
олар уақыт сынынан өткен, Қормен біте қайнасып,
ыстығына күйіп, суығына тоңған қызметкерлер”.

Знакомство предлагаем начать с самого важного –
людей, с коллег “ДИТовцев”. “У нас в Департаменте
сплоченный, интересный, я бы даже сказал,
творческий коллектив профессионалов, - делится в
беседе директор Департамента. - У всех ребят горят
глаза, они стараются внести вклад и развиваться
вместе с Фондом. В коллективе ДИТ 50 человек,
самому молодому из нас 20, а самому взрослому 64
года”. Такое возрастное разнообразие встретишь
далеко не во всех компаниях, но у нас в Фонде схожий
синтез популярен и в других подразделениях, так как
приносит большую пользу. Молодые сотрудники
– это творческий потенциал департамента, новые,
иногда безумные идеи и нестандартные решения.
А взрослые – опыт и мудрость департамента, это
проверенные временем сотрудники, прошедшие
вместе с Фондом огонь, воду и медные трубы.

“Ұжымның негізін қалағандар – әрине олар өз жолы,
қалыптасқан тәртібі бар әрі тәжірибесі мол бұрынғы
ГНПФ қызметкерлері. Зейнетақы активтерін БЖЗҚға біріктіргеннен кейін АТД-ның штат саны екі есеге
дерлік өсті әрі Қорға басқа зейнетақы қорларының
“қаймақтары” келді. Олардың келуі ұжымның кәсіби
деңгейіне жақсы әсер етіп, ұжымның нығаюына
себін тигізді. Сол уақытта біздің арамызға көптеген
жас программистер де қосылған болатын”, - деп
сұқбаттасушымыз өткен күндерді есіне алды.

“Основной костяк коллектива – это, конечно, сотрудники из бывшего ГНПФ со своими традициями,
обычаями и огромным опытом. После объединения
пенсионных активов в ЕНПФ штат сотрудников
ДИТ увеличился практически в два раза. К нам
попали “сливки” из других пенсионных фондов, что
положительно сказалось на уровне профессионализма коллектива, и укрепило нашу команду. В это же
время, к нам присоединилось огромное количество
молодых программистов”, - вспоминает наш собеседник.

IT – бұрын да болған, бүгінде де бар,
болашақтың да еншісінде
IT – был, есть и будет
Енді өткен күндерге уақытша қайта оралып, бірігу
кезеңіне көз жүгіртейік. Ол кезде Қор қызметкерлерінің
алдында жарты жыл ішінде барлық зейнетақы
қорларындағы тоғыз миллионнан артық шотты біріктіру міндеті тұрды. “Сарапшылардың” біздің үлгермейтінімізге көз жеткізген пікірлері де бір жерден шығып
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Давайте и мы на время вернемся в прошлое, бросим
мимолетный взгляд на объединение. Тогда перед
сотрудниками Фонда стояла задача за полгода
объединить свыше девяти миллионов счетов из
существовавших пенсионных фондов. “Эксперты”
сходились во мнении, что мы не уложимся в сроки. Но

жатты. Бірақ Қор командасы бұл міндетті талдаушылардың, есепшілер мен ІТ мамандарының дайындық
жұмысының арқасында уақытында орындап шықты.

команда Фонда, благодаря подготовительной
работе аналитиков, учетчиков и IT-специалистов,
справилась с этой задачей.

Бүгінде миллиондаған клиенттер базасымен жұмыс
істеп жатқан Қор үшін ІТ аса маңызды бөлімше. “Қор
мен команданың (АТД – автордың ескертпесі) мақсаты да бірдей, біз дамып келеміз, салымшылар үшін кез
келген қызметтің қолжетімді болуын барынша дамытып, электрондық қызметтерді дамытуға күш салып
жатырмыз”, - дейді Андрей Ситников.

Сегодня для Фонда, который работает с много
миллионной клиентской базой, IT остается самым
важным. “Цели у Фонда и команды (“ДИТ” - прим.
автора) совпадают: мы развиваемся, развиваем
электронные услуги, расширяя возможности
получения услуг для вкладчиков”, - говорит Андрей
Ситников.

БЖЗҚ-ның ең басты мақсаты – Қор салымшыларына
халықаралық стандарттар деңгейінде сапалы қызмет
көрсету. Бұл мәселені шешуге ең көп ат салысқан
ақпарат пен құпиялылықты сақтай отырып, жаңа
өнімдер енгізіп, үздіксіз және үнемі қызмет көрсетуді
қамтамасыз еткен АТД бөлімшесі болды. Сонымен
қатар, Қор бөлімшелері өзара тез әрекет етіп,
алдарына қойылған жұмыс үдерісін тез әрі нақты
орындауға міндетті. Бұл да АТД қызметкерлерінің
қолында. Сондай-ақ, АТД-ның Қордың қауіпсіздік
департаментімен
өкілеттіктеріне
нақты
шек
қойылған бірлігін, достастығын да айта кеткеніміз
жөн. Әдетте көптеген ұйымдарда мұндайды
кездестіре алмайсың. Егер Департамент жұмысын
футболмен салыстыратын болсақ, онда Ситниковтың
командасы – бірден екі позицияда қатар ойнайтын,
әрі “шабуылдайтын” әрі “қорғайтын”, оның бірінде
сыртқы ортамен қарым қатынас орнатса, екіншісінде
Қор қызметкерлерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз
ететін ойыншылар тобы.

Наиглавнейшая цель ЕНПФ – обеспечить
качественное обслуживание вкладчиков Фонда на
уровне международных стандартов. Активное участие
в решении этого вопроса принимает ДИТ, внедряя
новые продукты, обеспечивая непрерывность
и бесперебойность оказания услуг, сохраняя
информацию
и
конфиденциальность.
Кроме
того, подразделения Фонда должны оперативно
взаимодействовать, четко и быстро исполнять
поставленные перед ними процессы, а это опять же в
руках сотрудников ДИТ. Здесь стоит упомянуть и о,
не характерном для других организаций, творческом
союзе ДИТа с Департаментом безопасности Фонда с
четким разграничением полномочий. Получается,
что команда Ситникова, если сравнивать работу
Департамента с футболом, играет сразу на двух
позициях – в “нападении”, где практически
напрямую взаимодействуют с внешним миром, и в
“защите”, где обеспечивает бесперебойную работу
сотрудников Фонда.

Ішкі АТД
Внутренний ДИТ
“Қорғау” барысында Ақпараттық технологиялар
департаменті басқа бөлімшелермен біріге отырып
Қор жұмысын жеңілдету үшін жаңа өнімдерді
әзірлейді. Мысалы, АТД Зейнетақы активтерін
есепке алу және есептілік департаментімен
бірлесіп 1С платформасында зейнетақы активтерін
есепке алу және ақша қаражатын инвестициялау
жөніндегі жаңа ақпараттық жүйені әзірледі, ал Заң
департаментімен бірге 1С платформасында “Қаржы
мониторингі және лаңкестікке қарсы күрес” модулін
әзірлеп енгізді.

В “защите” Департамент информационных технологий собственными силами совместно с другими
департаментами разрабатывает новые продукты, которые облегчат работу Фонда. ДИТ совместно с
Департаментом учета и отчетности пенсионных
активов разработал новую информационную систему
по учету пенсионных активов и инвестирования
денежных средств на платформе 1С, а совместно
с Юридическим департаментом был разработан
и внедрен модуль “Финансового мониторинга и
противодействия терроризму” также на платформе 1С.

“2013 жылы 1С: Бухгалтерлік және басқару есепке
алуды автоматтандыру үшін кәсіпорын жүйесін
ендіру кезінде 1С платформасы алғаш пайдаланылған
болатын.
Қазіргі кезде жалақы есептеу және
қызметкерлерді басқару модулдерін енгізу жұмысы
өз мәресіне жетіп қалды. Бюджеттеу және бюджетті
бақылау жүйесіне 1С платформасын енгізу жұмысы
жүріп жатыр. Сондай-ақ, АТД қызметкерлері Қор
жұмысын оңтайландыру үшін 1С платформасымен

“Первым же опытом использования платформы 1С
было внедрение в 2013 году системы 1C: Предприятие
для автоматизации бухгалтерского и управленческого
учетов. В настоящее время завершается внедрение
модулей начисления зарплаты и управления
персоналом. В процессе - внедрение 1С в систему
бюджетирования и контроля бюджета. Помимо
этого, для оптимизации работы Фонда сотрудники
ДИТ внедрили внутренний корпоративный портал
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ықпалдастырылған “Битрикс 24” платформасына
ішкі корпоративтік порталды ендірді, оның міндеті
жүргізіліп жатқан жұмыс бағыттары арқылы өзара
нысандандырылған қарым-қатынас орнату, тестілеу
міндеттері мен үдерісін талқылау сондай-ақ, Қор
қызметкерлерінің бір-бірімен өзара әрекет етуін
ұйымдастыру”, - дейді Ақпараттық технологиялар
департаментінің директоры.

на платформе “Битрикс 24”, интегрированной с
платформой 1С, в задачи которого входит организация
формализованных взаимоотношений через маршруты
жизненных циклов рабочих процессов, обсуждение
хода реализации задач и процессов тестирования, а
также неформальное общение сотрудников Фонда”,
- отмечает директор Департамента информационных
технологий.

Бүгінгі күні порталда барлық бөлімшелер өзара жұмыс
жасайды. Егер дұрыс мәлімет береді деген статистикаға көз жүгіртсек, порталда бір жылда (2015 жылғы
шілде - 2016 жылғы шілде аралығында) Қор қызметкерлері арасында 1,8 миллионнан астам хабарламалармен жедел алмасу жасалып, қоңыраулар соғылған,
ішкі жұмыс процесстері бойынша 430 мыңға жуық
міндет жоспарланып шешілген, жаңалықтар лентасында әріптестеріміздің 59 мыңнан астам жарияланымдары жарияланған. “Порталға біз үлкен үміт артып отырып, болашақта барлық ақпараттық жүйелерді осы портал арқылы ықпалдастырмақ ойымыз да бар.
Көп ұзамай біз әріптестеріміз бен бөлімшелерге тез әрі
сапалы қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін бірыңғай
платформаға көшеміз. Дегенмен де, бұл жүйелердің
тоқтаусыз жұмыс істеуін әрі осы қызметтердің қолжетімді болуын қамтамасыз ету үшін бізге желілік және
серверлік аппараттық кешендерді қолдау бөлімшелері,
сондай-ақ Қордың барлық филиалдарында өздерінің
өңірлік өкілдері бар пайдаланушыларды қолдау бөлімшелері (HelpDesc) көмектеседі. Бұл - біздің тұғырымыз”,
- деп департамент директоры өз сөзін нақтылай түсті.

Сегодня на портале взаимодействуют практически
все подразделения. Если взглянуть на статистику,
которая, как мы знаем, не врет, то за год (с июля
2015 по июль 2016) на портале было совершено
свыше 1,8 млн оперативных обменов сообщениями и
звонков между сотрудниками Фонда, запланировано
и решено около 430 тыс. задач по внутренним
рабочим процессам, коллегами было опубликовано
более 59 тыс. публикаций в ленте новостей. “На
портал мы делаем большие ставки и рассчитываем
на то, что в перспективе все информационные
системы будут интегрированы через него. И вскоре
мы перейдем к единой платформе, что позволит нам
быстро и качественно оказывать услуги коллегам
и подразделениям, - уточняет директор ДИТ. Ночтобы эти системы работали без перебоев и чтобы
обеспечить доступность этих сервисов, нам помогают
подразделения поддержки аппаратных комплексов:
сетевых и серверных. И, конечно же, подразделение
поддержки пользователей (HelpDesc), имеющее
своих региональных представителей во всех филиалах Фонда. Это наш тыл”.

Сыртқы АТД
Внешний ДИТ
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Ақпараттық технологиялар департаменті ішкі жұмыс
процестерін ғана емес, сыртқы жұмыс процестерін
де автоматтандыруды мақсат етіп қойған. Бұл Қор
салымшылары алатын қызметтердің сандық және
сапалық сипаттамаларын жақсартуға, сондайақ қателер мен ақаулардың санын айтарлықтай
азайтуға мүмкіндік береді. “Біздің мақсатымыз –
жаңа өнімдерді әзірлеу және енгізу, салымшыларға
қызметтерді
алудың
заманауи
электрондық
тәсілдерін ұсыну”, - дейді Андрей Ситников.

Департамент информационных технологий ставит
перед собой цель автоматизировать не только внутренние рабочие процессы, но и внешние. Это позволит
улучшить количественные и качественные характеристики услуг, получаемых вкладчиками Фонда, а
также значительно уменьшить количество ошибок
и сбоев. “Наша цель – разрабатывать и внедрять
новые продукты, предлагать вкладчикам современные
электронные способы получения услуг. Над этим мы и
работаем”, - говорит Андрей Ситников.

БЖЗҚ салымшыларына ыңғайлы болу үшін АТД
қызметкерлерінің күшімен жаңа ақпараттық корпоративтік сайт әзірленіп, қолданысқа енгізілді. Мұнда
салымшылар Қор қызметі туралы, зейнетақы жүйесі
туралы, төлемдер алуға арналған қажетті құжаттар
туралы, зейнетақы активтерін инвестициялау туралы
және т.б. қажетті ақпараттар ала алады. Ресми
сайттағы “Интернет- үзінді көшірме” бөлімінде
логин мен парольді немесе электрондық цифрлық
қолтаңбаны пайдалана отырып, жеке зейнетақы
шоттарындағы (ЖЗШ) жинақтар мен есептелген
инвестициялық табыс туралы ақпарат алуға болады.

Для удобства вкладчиков ЕНПФ силами сотруд-ников
ДИТ и Департамента по связям с общественностью
был разработан и запущен новый информационный
корпоративный сайт, на котором вкладчики могут
получить необходимую информацию о деятельности
Фонда, о пенсионной системе, о необходимых для получениявыплатдокументах,обинвестицияхпенсион-ных
активов и т.д. В разделе “Интернет-выписка” на официальном сайте можно, используя логин и пароль
или электронную цифровую подпись, просматривать
информацию о накоплениях на индивидуальных
пенсионных счетах (ИПС) и начисленном инвести-
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Мұндай ақпаратты Департамент қызметкерлерінің
белсене ат салысуымен “Электрондық қызметтерді
дамыту басқармасы” әзірлеп, енгізген Қордың ұялы
қосымшасы арқылы да алуға болады.

ционном доходе. Для этих же целей можно использовать и мобильное приложение Фонда, разработанное
и внедренное Управлением развития электронных услуг при активном участии сотрудников Департамента.

Қуанышты күндер алыс емес
Прекрасное недалеко
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Мұнымен біткен жоқ! Ақпараттық технологиялар
департаментінің директорымен сұқбаттасу барысында команданың болашаққа үлкен жоспарлар құрғаны
анықталды. Олардың барлығын айтпасақ та, бірекеуіне тоқталып кеткенді жөн көрдік.

Но это не предел! Как выяснилось в беседе с
директором
Департамента
информационных
технологий, у команды грандиозные планы на
ближайшее будущее. Озвучивать все не будем, но
остановимся на некоторых из них.

“Біз жаңа қызметтерді, дәлірек алғанда өз-өзіне
қызмет көрсету терминалының 2 түрін енгізуді
жоспарлап отырмыз. Терминалдың бірінші түрі
арқылы салымшылар шарт жасау, салымшылардың
деректемелеріне өзгерістер енгізу, ЖЗШ-ның жайкүйі туралы ақпарат алу, зейнет жасына толған
кезде төлем алуға өтініш жазу секілді негізгі қызмет
түрлерін алады. Екінші үлгідегі терминалдарды
бейнеконференция байланысы функцияларымен
жабдықтаймыз. Сонда салымшылар осы терминалдар
арқылы ақпаратты оператордың көмегімен алады,
яғни мұның салымшының Қор бөлімшесіне келгенімен бірдей әсері болады.

“Мы планируем вводить и новые сервисы – например,
два типа терминалов самообслуживания. Через
терминалы первого типа вкладчики смогут получать
основные виды услуг – это заключение договоров,
изменение реквизитов вкладчиков, получение
информации о состоянии ИПС, формирование
заявления на выплаты при достижении пенсионного
возраста. А терминалы второго типа оснастим функцией видеоконференцсвязи. Через них вкладчики
получат информацию уже с помощью операторов.
Иными словами, будет реализован эффект присутствия вкладчика в подразделении Фонда”, - делится
планами Департамента наш собеседник.

Бұл ретте терминалдың екінші түрі салымшыларға
қызметтің барлық түрін алуға мүмкіндік береді. Біз
салымшымен көзбе-көз сөйлесе отырып, салымшыны
тез анықтап, оның өзі қол қойған қажетті құжаттарды
жинай аламыз. Ал осы құжаттардың бір данасы
салымшыда, екінші данасы ағынды сканер арқылы
қоржынға салынады. Құжаттарды кейіннен қоржыннан
алуға мүмкіндік бар. Осылайша салымшының өзі қол
қойған және оның электрондық цифрлық қолтаңбасы да бар аралас құжаттар қолымызға тиеді. Бұл
жоспарымызды іске асырсақ, еліміздің барлық жерлерінде, тіпті шалғайдағы өңірлерінде де қызмет көрсете
аламыз әрі шығыстарымыз да азаятын болады.

При этом терминал второго типа позволит вкладчикам
получить весь спектр услуг без исключения. Через
живое общение мы сможем лучше идентифицировать
вкладчика и сформировать необходимые документы,
которые он удостоверит с помощью живой подписи.
Один экземпляр останется у вкладчика, а второй
через протяжной сканнер будет помещаться в
корзину для последующего изъятия. Таким образом
получится гибридный документ, содержащий
электронную цифровую и живую подпись вкладчика.
Эти нововведения позволят оказывать услуги во
всех, даже отдаленных, регионах, при этом понести
минимум затрат.

Бізде орындалуы міндетті жоспарлар да бар. 2018
жылы жаңа шартты-жинақтаушы құрамдауыш
енгізіледі (“PRO ЕНПФ” журналының 1 санының
12-бетін қараңыз). Соған байланысты АТД
зейнетақы жинақтарын есепке алудың негізгі
жүйесін 1С: Кәсіпорын бірыңғай платформасына
көшіруді жоспарлап отыр. “Ол не үшін керек?
Зейнетақы жарналарының жаңа түрлері мен
кейінгі төлемдер үшін инфрақұрылымды дайындау
үшін керек. Неге дәл осы платформа? Өйткені ол
инвестициялық модуль аясында икемді, қойылған
міндеттерді тез шешетін жүйе”, - деп түсіндіріп өтті
Андрей Ситников.

Есть и планы, осуществить которые просто необходимо. Как вы знаете, в 2018 году вводится новый
условно-накопительный компонент (см. 1 выпуск
“PRO ЕНПФ” на стр. 12). В связи с чем, ДИТ
планирует перевести основную систему по учету
пенсионных накоплений на единую платформу
1С: Предприятие. “Для чего это нужно? Для того,
чтобы подготовить инфраструктуру для новых видов
пенсионных взносов и последующих выплат. Почему
на эту платформу? Она себя проявила в рамках
инвестиционного модуля, как гибкая система,
позволяющая быстро решать поставленные задачи”,
- уточняет Андрей Ситников.

Тағы бір үлкен жобаларымыздың бірі – екінші деңгейдегі банктердің инфрақұрылымымен ықпалдасу.

Еще один из грандиозных проектов – интеграция с
инфраструктурой банков второго уровня, что позво-
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Бұл төлем карточкаларының көмегімен авторлану
арқылы банктердің терминал желісі мен WEBсайттарындағы жеке кабинеттері арқылы Қор салымшыларына электрондық қызмет көрсету арналарын
тез дамытуға мүмкіндік береді. Мұнда ЖЗШ-дағы
қалдық пен түсімдерді тексеруге, зейнет жасына
толған соң төлемге өтініш беруге, тіпті Зейнетақы
шартын да жасауға болады.

лит резко увеличить объем каналов и сервисов
электронных услуг, предоставляемых вкладчикам
Фонда, через терминальную сеть и личные кабинеты
WEB-сайтов банков, используя авторизацию
через платежные карточки. Например, проверить
поступления и остаток на ИПС, подать заявление
на выплату по достижению пенсионного возраста и
даже оформить пенсионный договор.

АТД салымшыларға көрсетілетін Қор қызметтерінің
сапасы мен жұмыстағы өнімділікті арттыра отырып,
жоғарыда айтылып өткен жоспарларды соңғы үш жыл
ішінде іске асыруды мақсат етіп қойған. Департамент
директорының деректері бойынша бөлімше қызметкерлері сыртқы және ішкі жұмыс үдерістерін қолдау,
автоматтандыру жұмысын жалғастыру үстінде.

Планы, озвученные выше, ДИТ предполагает реализовать за три последующих года, продолжив повышать производительность и увеличивать качество
оказываемых услуг вкладчикам Фонда. Сотрудники
Департамента, по данным их директора, продолжат
“поддерживать и автоматизировать внешние и
внутренние рабочие процессы”.

АТД құпиясы
Секрет ДИТ
Кез-келген басшы секілді Ақпараттық технологиялар
департаментінің директоры Андрей Ситниковтың
да ұжымды басқаруда өз құпиясы бар. Ол “PRO
ЕНПФ” журналының оқырмандарына: “Жұмыла
көтерген жүк жеңіл” демекші, біз үлкен мақсаттарға
қол жеткізу үшін бірігіп әрекет ету керек екеніне
көз жеткіздік. Тіпті ұжымымызда “Біріксек қамал
аламыз!” деген ұранымыз да бар. АТД ұжымының
бір-бірімен және БЖЗҚ-ның басқа бөлімшелермен
өзара қарым-қатынасы осындай ұйымшылдыққа
негізделген”, - деп өз құпиясымен бөлісті.

Как и у любого руководителя, у директора Департамента информационных технологий Андрея Ситникова есть свой секрет в управлении коллективом.
Специально для читателей журнала “PRO ЕНПФ” он
его озвучил: “У нас сложилось такое понимание: чтобы
достичь каких-то больших целей нужно двигаться
вместе, сплоченно. И у нас в коллективе даже есть
маленький девиз – “Вместе - к совершенству!”.
На этом и строятся взаимоотношения как внутри
коллектива ДИТ, так и с иными подразделениями,
входящими в состав ЕНПФ”.
Елнур Шалкибаев
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1. БЖЗҚ-дан жинақтарыңды зейнет жасына толғанға дейін
де алуға болады…
Қолданыстағы заңнама аясында БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін Қазақстан Республикасының “Зейнетақымен қамсыздандыру туралы” заңында
көзделген жағдайларда, ең алдымен, зейнет жасына толған кезде ғана алуға
болады. Зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде зейнетақы аннуитетін сатып алып, зейнетақы төлемдерін әйелдер 50 жастан, ал ерлер 55 жастан
ертерек ала бастауға болады, бірақ ол үшін мазмұнымен мұқият танысып
барып сақтандыру ұйымымен шарт жасау керек.
Зейнетақы ақшасының қатаң түрде белгіленген стратегиялық мақсаты –
зейнетке шыққаннан кейінгі өмірді қамтамасыз ету. БЖЗҚ-дағы зейнетақы жинақтарының есебінен несие өтеу, жылжымайтын мүлік сатып алу,
емделу, оқу және т.б. қолданыстағы заңнамада көзделмеген. Бұл заңнамалық шектеулер жинақтарды белгілі бір жасқа жеткенше алуға және
мақсаттан тыс шығыстарға жұмсауға мүмкіндік бермейді.
Дегенмен, БЖЗҚ зейнетақы жүйесін әрі қарай дамыту бойынша ұсыныстарды ойластырғанда, ең алдымен, салымшылардың мүдделері мен тілектерін
басшылыққа алатынын айта кету керек. Салымшылардың байланыс
орталығы, операциялық залдар, біздің сайт, БАҚ арқылы берген өтініштерін
талдай отырып, жинақталған зейнетақы активтерін зейнет жасына толғанша
пайдалану мүмкіндігінің, әсіресе, бұл денсаулықпен, жалғыз баспанаға
ипотекалық заемдармен байланысты болса, салымшылардың жекелеген
санаттары үшін өте өзекті екенін көріп отырмыз.
Сондықтан БЖЗҚ салымшылар үшін үздік ұсыныстар әзірлеу мақсатында
тәжірибесін қолдануға болатын қазақстандық үлгіге ұқсас зейнетақы жүйелерінің түрлі үлгілерін зерттей бастады. Мысалы, Малайзияда, Сингапурда
және Гонконгта ауыр сырқатты емдету үшін зейнетақы жинақтарын
мерзімінен бұрын пайдалану мүмкіндігі бар.
Мұның халықаралық тәжірибе мысалдарының негізінде тек талқыланып
жатқан қазақстандық зейнетақы жүйесін жаңғыртудың ықтимал бағыттарының бірі екенін атап көрсетеміз. Дәл қазір ерікті жинақтаушы зейнетақы
жоспарларын дамыту жайлы айтқанымыз дұрыс болар, олар іске асса,
салымшылар өз жинақтарының деңгейін көтеріп, келешекте белгілі бір
жағдайларға пайдалана алатын болады.

2. 2018 жылы Қазақстан Республикасында енгізілетін 5%
мөлшерлеме қазіргі жатып ішерлерді болашақта зейнетақымен қамсыздандыру ескеріліп қабылданды деген пікір бар...
Бұл, әрине, жалған. 2018 жылы зейнетақы жүйесіне шартты-жинақтаушы
құрамдауыш – жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары енгізілетін
болады. 5%-ды өз қызметкерлері үшін жұмыс берушілер аударатын
болады және бұл жарналарды алу үшін шартты-жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне кемінде 5 жыл қатысу керек (қызметкер үшін кемінде 60 жарна
салынуы тиіс). Мұндай өтілі жоқтар төлем ала алмайды. Аталған жаңалық
зейнетақымен қамсыздандыру жауапкершілігін мемлекет, қызметкер және
жұмыс беруші арасында бөледі, зейнетақы жүйесіне белсене қатысуға,
жарналарды тұрақты түрде салып отыруға ынталандырады.
Қазір жұмыс істемейтін немесе «жасырын» жұмыс істеп зейнетақы
аударымдарын жасамайтын адамдар базалық зейнетақының ең төменгі
мөлшерін ғана алады (ең төменгі күнкөрістен 50 пайыз). Бұл ақшаның
бюджеттен, яғни жұмыс істейтін және аударымдардың барлығын адал
жасайтын адамдардың салығынан төленетінін мойындау керек.

АҢЫЗДАРДЫ
СЕЙІЛТУ

РАЗРУШЕНИЕ
МИФОВ

1. Свои накопления из ЕНПФ можно изъять до наступления
пенсионного возраста......
В рамках действующего законодательства получение пенсионных выплат
из ЕНПФ возможно только при наступлении определенных условий, предусмотренных Законом Республики Казахстан “О пенсионном обеспечении”,
прежде всего, при наступлении пенсионного возраста. При достаточности
пенсионных накоплений есть возможность купить пенсионный аннуитет и
начать получать пенсионные выплаты раньше: женщины это могут сделать
в 50 лет, мужчины - 55 лет. Но для этого нужно со страховой организацией
заключить договор, внимательно изучив его содержание.
У пенсионных денег строго определенное стратегическое предназначение –
обеспечение жизни после выхода на пенсию. Возможность погашения кредита, покупки недвижимости, лечения, обучения и т.д. за счет пенсионных
накоплений в ЕНПФ действующим законодательством не предусмотрена.
Эти законодательные ограничения не дают нам до наступления определенного возраста снять накопления и потратить их на нецелевые расходы.
Тем не менее, надо отметить, что, продумывая предложения по дальнейшему
развитию пенсионной системы, ЕНПФ, прежде всего, руководствуется интересами и пожеланиями вкладчиков. Анализируя обращения вкладчиков
через контакт-центр, операционные залы, через наш сайт, через СМИ, мы
видим, что возможность использования накопленных пенсионных активов
до наступления пенсионного возраста является для отдельных категорий
вкладчиков очень актуальной, особенно если это связано со здоровьем,
ипотечными займами на единственное жилье.
Поэтому сейчас ЕНПФ начал изучать различные модели пенсионных систем,
схожих с казахстанской, опыт которых можно было бы применить в целях
разработки лучших предложений для наших вкладчиков. К примеру, в
Малайзии, Сингапуре и Гонконге есть возможность досрочного использования
пенсионных накоплений на лечение тяжелых заболеваний.
Подчеркнем, что это одно из возможных направлений модернизации казахстанской пенсионной системы, которое только обсуждается на основе примеров
международной практики. На данном этапе целесообразно говорить о развитии
добровольных накопительных пенсионных планов, реализуя которые, вкладчики получат возможность повысить уровень своих накоплений, которые в
перспективе можно будет использовать в определенных случаях.

2. Бытует мнение, что 5% ставка, которая будет введена
в РК в 2018 году, принята с учетом того, чтобы в будущем
обеспечивать пенсиями нынешних тунеядцев……
Это, конечно, неправда. В 2018 году в пенсионную систему будет введен условнонакопительный компонент – обязательные пенсионные взносы работодателя.
5% будут перечислять работодатели за своих работников и условием получения
этих взносов будет стаж участия в условно-накопительной пенсионной системе
не менее 5 лет (за работника должно быть сделано не менее 60 взносов). Те, кто
не имеет такого стажа, не могут рассчитывать на получение выплат. Данное
нововведение разделяет ответственность за пенсионное обеспечение между
государством, работником и работодателем, мотивирует на активное участие в
пенсионной системе, стимулирует делать регулярные взносы.
Те, кто сегодня не работает или не делает пенсионных отчислений, работая «в
темную», смогут рассчитывать только на минимальный размер базовой пенсии
(50% от прожиточного минимума). Надо признать, что и эти деньги будут
выплачиваться из бюджета, то есть из налогов тех, кто работает и честно делает
все отчисления.
Марина Акмаева
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ФОТО-ЕСЕП:
ФОТООТЧЕТ:
“Зейнетақыға қатысты сауат ашу”
Жаз мезгілі – қызметкерлер үшін еңбек демалысының науқаны. Бұл кез адамдардың өздеріне
көңіл бөлетін уақыт деп саналады. Ал біздің
әріптестеріміз жаз бойы халыққа пайдалы іс
жасап, қыруар жұмыстар атқарды. Өңірлік филиал қызметкерлері тұрғылықты жерлерінде түрлі кәсіпорындарға, компанияларға, мемлекеттік
мекемелерге, әкімшіліктерге, тіпті ауруханалар
мен әскери бөлімшелерге де барып баяндамалар
оқып, тұсаукесерлер өткізді және “Нұр Отан” халықтық демократиялық партиясының қызметкерлерімен әрі жұртшылықпен кездесулер өткізді.
Кездесулерде Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін реформалауға қатысты көптеген
мәселелер талқыланып, жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне қатысу өтіліне қарай базалық зейнетақыны тағайындаудағы өзгерістер туралы, ағымдағы жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуетті құрылымдар қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыруды реформалау туралы және 2018 жылғы
1 қаңтардан бастап жаңа шартты-жинақтаушы
құрамдауышты енгізу туралы көкейкесті мәселелер жан-жақты түсіндірілді. Сондай-ақ БЖЗҚ
зейнетақы активтерін басқару, міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру, электрондық хабарлау
тәсілдерінің артықшылықтары жайында талқыланып, салымшылар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарға жауап алды.

Пенсионный ликбез
Лето – традиционно пора отпусков. Предполагается, что это время люди посвящают себе и
своему отдыху. А наши коллеги лето провели с
пользой, с пользой для казахстанцев. Сотрудники филиалов выезжали с докладами и презентациями на предприятия, в компании, госучреждения, акиматы, больницы и воинские части,
встречались с работниками Народно-демократической партии “Нұр Отан” и общественностью.
На встречах были даны разъяснения, касающиеся реформирования пенсионной системы Республики Казахстан: об изменениях в назначении базовой пенсии в зависимости от стажа участия в
накопительной пенсионной системе, о реформировании пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур с 1 января текущего года и о введении
с 1 января 2018 года нового условно-накопительного компонента. Также обсуждались управление пенсионными активами ЕНПФ преимущества электронных способов информирования, внедрение обязательного социального медицинского
страхования, и были даны ответы на интересующие
вкладчиков вопросы.
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“БЖЗҚ” АҚ – есеп берушілік, айқындылық, этикалық тәртіп,
мүдделі тұлғалардың мүдделерін құрметтеу, заң басымдылығын
сақтау, еліміздің жұмыс істейтін тұрғындары қатысушылар
болып табылатын адам құқықтарын сақтау қағидаттарын
ұстанатын әлеуметтік жауапты ұйым.
АО “ЕНПФ” – это социально ответственная организация,
соблюдающая принципы подотчетности, прозрачности, этичного
поведения, уважения интересов заинтересованных сторон,
соблюдения главенства закона, соблюдения прав человека,
участниками которой является всё работающее население страны.

www.enpf.kz

