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ҚЫМБАТТЫ ОҚЫРМАН!

Міне, көптен күткен, бәріміздің сүйікті 
уақытымыз – демалысқа керемет 
жоспарлар құратын, мәуелі маусым 
да келіп жетті! Шектеу шаралары 
әлі де жалғасқанымен, жай ғана 
демалыстың өзі адам жанына ты-
ныштық сыйлап, тамаша көңіл-күйге 
бөлейтіні анық!

Көркемдігіне көз тоймас, сұлулығына 
сөз жетпес жерлерге жол тартып 
бара жатқанда, не жай ғана үйдегі 
жайлы кереуетіңізде жантайып жат-
қан кезіңізде қолыңызға  PRO ЕНПФ 
журналын алып, алтын уақытыңызды 
бізбен бірге өткізуге дайын болыңыз. 
Ал біз Сіздер үшін көптеген қызық-
ты да пайдалы ақпараттарды дайын-
дадық. 

Біздің жаңалықтардан ерікті зейнет-
ақы жарналарын аударып отыратын 
жеке зейнетақы шотын қалай ашуға 
болатынын, жаңа электрондық қыз-
меттер туралы тың жаңалықтарды 
оқи аласыз.  

БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенім-
герлікпен басқарушы – Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің өкілі 
азаматтардың зейнетақы жинақтары 
қалай инвестицияланатынын, табыс-
тылық деңгейі қандай екенін айтып 
берсе, Қордың кеңесшісі біздің 
оқырмандарды қызықтыратын сұрақ-
тарға жауап береді.

Сондай-ақ, біздің журналымыздан 
Сіз “БЖЗҚ” АҚ филиалдарының 
жұмыс тәртібі мен шарттары туралы 
оқисыз. Жаңадан құрылған Түркістан 
филиалының ашылуы және өз 
жұмысын күннен-күнге сапалы әрі 
ұқыпты атқаратын жандар туралы 
білетін боласыз. 

Біз  осы жазда елден шықпай-ақ қай-
да демалуға болатындығы туралы 
да ақпарат береміз, өйткені, еліміз 
әсем және мемлекет тарапынан қор-
ғалатын жерлерге өте бай.

Демалысыңыз жақсы өтсін!

Сізге деген ізгі құрметпен, 
Сіздің Pro ЕНПФ

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

И вновь наступила любимая пора 
отпусков и каникул, а значит, и пора
грандиозных планов на отпуск! И 
не беда, что еще продолжаются 
карантинные меры, ведь отдых – само
по себе хорошее времяпрепровож-
дение!

По дороге в красивейшие места или
просто отдыхая дома на диване, возь-
мите в руки журнал PRO ЕНПФ и 
проведите с нами Ваше драгоценное 
время. Мы же, в свою очередь, 
приготовили для Вас много инте-
ресной и полезной информации.

Из наших новостей вы узнаете о 
том, как, не выходя из дома, открыть 
индивидуальный пенсионный счет для 
добровольных пенсионных взносов и 
о новых электронных сервисах.

Представитель доверительного управ-
ляющего пенсионными активами 
ЕНПФ - Национального Банка Рес-
публики Казахстан - расскажет, как
инвестируются пенсионные накоп-
ления граждан, каков уровень 
доходности, а консультант Фонда 
ответит на интересующие наших 
читателей вопросы.

Также в нашем журнале Вы узнаете 
о режиме и условиях работы филиа-
лов АО “ЕНПФ”, об открытии нового 
Туркестанского филиала и о тех, кто 
изо дня в день делает свою работу 
качественно и добросовестно.

Мы расскажем Вам о том, где можно 
отдохнуть этим летом, не уезжая 
из страны, ведь она так богата
уникальными и заповедными местами.

Приятного отдыха!

С любовью и уважением
Ваш Pro ЕНПФ
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ЖАҢАЛЫҚТАР ЖАҢАЛЫҚТАР

“БЖЗҚ” АҚ өз салымшыларын 
Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық актілеріне қаржы 
нарығын реттеу мәселелері 
бойынша кейбір өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілгені туралы 
хабардар етеді.

Зейнетақы жинақтарын есепке 
алу тәртібі және зейнетақы 
активтерінің құнын қайта бағалау 
кезеңділігі “Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының және (немесе) 
ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорларының қызметін жүзеге 

асыру қағидаларын бекіту туралы” 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 
27 тамыздағы № 237 қаулысымен 
айқындалады. Қазақстан Республи-
касы Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігі басқармасының 
“Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне 
қаржы нарығын реттеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы” 2021 жылғы 15 ақпан-
дағы № 31 қаулысымен жоғарыда 
көрсетілген Қағидаларға зейнетақы 
активтерінің шартты бірлігінің құнын 
есептеу тәртібі бөлігінде өзгерістер 
енгізілді. Жаңа тәртіпке сәйкес есеп 
айырысу аптаның бірінші жұмыс 
күнінің соңындағы және айдың соңғы 
күнтізбелік күнінің соңындағы жағдай 
бойынша апта сайынғы негізде жүзеге 
асырылады.

Зейнетақы активтерін есепке алу 
және есептеу тәртібі мынадай 
әдіснамалық тәсілді көздейді. 
Салымшының (алушының) жеке 
зейнетақы шотына (ЖЗШ) зейнет-
ақы жарналары түскен кезде, келіп 
түскен зейнетақы жарналарының 
сомасын есептеу жөніндегі опера-
циялар оларды зейнетақы жарна-
лары түскен күнгі шартты бірліктің 
ағымдағы құны бойынша зейнетақы 
активтерінің шартты бірліктерінің 
баламалы санына қайта есептей 
отырып жүзеге асырылады. Салым-
шының (алушының) ЖЗШ-сынан 
зейнетақы төлемдерін жүргізу 
кезінде зейнетақы жинақтарының 
сомаларын есептен шығару жөніндегі 

операциялар оларды зейнетақы 
төлемі күніндегі шартты бірліктің 
ағымдағы құны бойынша зейнетақы 
активтерінің шартты бірліктерінің 
баламалы санына қайта есептеліп, 
орындалады.

Зейнетақы активтері ұзақ мер-
зімді инвестициялар болып табыла-
тындықтан, шартты бірліктің құнын 
есептеуді апта сайынғы негізде 
жүргізу (аптаның бірінші жұмыс 
күнінің соңындағы және айдың 
соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы 
жағдай бойынша) қаржы құралдары 
құнының және олар бойынша 
инвестициялық кірістің қысқа мерзімді 
нарықтық өзгеруінің салдарынан 
салымшылардың (алушылардың) 
ЖЗШ-сындағы зейнетақы жинақ-
тарының күнделікті ықтимал ауытқу-
ларын реттеуге мүмкіндік береді.

Осылайша  салымшыларға (алушы-
ларға) ЖЗШ-дан берілетін үзінді 
көшірмелердегі инвестициялық 
табыс бөлігіндегі ықтимал өзгерістер 
әрбір аптаның бірінші жұмыс күнінің 
соңында және әрбір айдың соңғы 
күнтізбелік күнінің соңында көрініс 
табатын болады. Бұл ретте зейнетақы 
жарналарының (өсімпұлдардың) 
барлық түсімдері туралы, жүзеге 
асырылған зейнетақы төлемдері 
мен аударымдары туралы (екінші 
деңгейдегі банктерге, уәкілетті опе-
раторларға, сақтандыру ұйымдарына, 
инвестициялық портфельді басқа-
рушыларға) ақпарат бұрынғыдай 
операцияларды жүргізу кезінде күн 
сайын толық көлемде көрсетіледі.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Хотим поделиться хорошей 
новостью – открыть в ЕНПФ счет 
по добровольным пенсионным 
взносам стало не просто, а 
очень просто! С 1 мая 2021 
года основанием для открытия 
индивидуального пенсионного сче-
та для учета добровольных пен-
сионных взносов будет являться 
первый добровольный пенсионный 
взнос (ДПВ), поступивший в ЕНПФ.
ДПВ могут перечисляться как 
вкладчиком – физическим лицом 
за счет своего дохода в свою 
пользу, так и вкладчиком (физи-
ческим или юридическим лицом) 
в пользу получателя. При этом 
размер и периодичность взносов 
определяется вкладчиком само-
стоятельно.

Следует отметить, что при уплате 
ДПВ физическим лицом в свою 
пользу за счет своего дохода 
налоговым законодательством пре-
дусмотрен налоговый вычет на 
сумму уплаченных ДПВ.

Кроме того, с 1 января 2021 года 
ДПВ, уплачиваемые налоговым 
агентом (работодателем) за счет 
собственных средств в пользу 
работника, относятся на вычет 

при исчислении корпоративного 
подоходного налога. В то же время 
суммы уплаченных работодателем 
ДПВ в пользу работника не 
учитываются при налогообложении 
дохода работника.

Таким образом, работодатель, осу-
ществляя ДПВ в пользу своих 
работников, получает преимущест-
ва при налогообложении, а также 
дополнительный инструмент моти-
вации своих сотрудников. Для ра-
ботника это положительно отразит-
ся на увеличении сумм пенсион-
ных накоплений, сформированных 
в ЕНПФ за счет ДПВ и, соответст-
венно, на увеличении размера 
пенсионных выплат из ЕНПФ.

Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осу-
ществлять через банки второго 
уровня (БВУ) либо АО “Казпочта”. 
Отдельные БВУ предоставляют 
возможность перечисления взно-
сов онлайн (через мобильное при-
ложение или терминалы само-
обслуживания). Кроме того, имеет-
ся возможность подачи заявления 
работодателю, на основании кото-
рого последний регулярно будет 
перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу 
заявителя либо третьего лица.

При этом идентификация физичес-
кого лица, в пользу которого 
производятся ДПВ, будет осу-
ществляться по персональным 
данным (ФИО, ИИН, дате рож-
дения), указанным в электронном 
формате платежного поручения 
при перечислении ДПВ, а все 
необходимые сведения: о рекви-
зитах действующего документа, 

удостоверяющего личность физи-
ческого лица, о месте постоянного 
проживания, прочие сведения 
ЕНПФ будут получены из соответст-
вующих информационных систем 
государственных органов.

Открыть счет по ДПВ?
Легко!

Способы пополнения 
счета:
• Банки второго уровня 
• Отделения АО “Казпочта”
• Терминалы 

самообслуживания и 
онлайн-банкинг
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ЖАҢАЛЫҚТАРЖАҢАЛЫҚТАР

Кепілді өтемнің 
талап етілмеген 
сомалары ерікті

зейнетақы 
жарналары 

бойынша шоттарға 
аударылады

2021 жылдың 1 мамырынан бастап Қазақ-
станның депозиттерге кепілдік беру қорының 
(ҚДКБҚ) талап етілмеген кепілді өтем сома-
ларын ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) 
есепке алынатын жеке зейнетақы шоттарына 
(ЖЗШ) есепке алу үшін БЖЗҚ-ға аудару тәрті-
бін белгілейтін “Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық 
өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” 
Қазақстан Республикасы Заңының нормалары 
қолданысқа енгізіледі.

Егер депозиттерге міндетті кепілдік беру 
жүйесінің қатысушысы болған және барлық 
банк операцияларын жүргізуге арналған ли-
цензиядан айырылған депозит салымшысы ке-
пілдік берілген өтемді төлеу басталған күннен 
бастап бір жыл ішінде ҚДКБҚ-ға жүгінбесе, 
онда ҚДКБҚ кепілді өтемнің талап етілмеген 
сомасын ЕЗЖ есепке алынатын ЖЗШ-ға 
есепке жатқызу үшін БЖЗҚ-ға аударады.

Бұл 2021 жылғы 1 мамырдан 
кейін басталған жаңа сақтандыру 
жағдайларына (банкті лицензиядан 
айыру) қатысты, сондай-ақ, 
банктердің төлемдер жүргізіліп 
жатқан салымшыларына қолданы-
лады – олар үшін кепілдік берілген 
өтемді төлеу мерзімі 2022 жылдың
1 мамырына дейін ұзартылады. 

Бұдан басқа, ағымдағы жылдың 1 
мамырынан бастап ЕЗЖ есепке 
алынатын ЖЗШ-ны автоматты түрде 
(өтініш бермей) ашу үшін БЖЗҚ-ға 
алғаш рет түскен:

салымшы-жеке тұлғадан өз 
табысы есебінен өз пайдасына 
немесе салымшыдан (жеке/
заңды тұлғадан) алушының 
пайдасына ерікті зейнетақы 
жарнасы; 
ҚДКБҚ-дан кепілді өтемнің талап 
етілмеген сомасы негіз болып 
табылады.

Бұл ретте пайдасына төлемдер 
жүргізілетін жеке тұлғаны сәйкес-
тендіру төлем тапсырысының элект-
рондық форматында көрсетілген 
дербес деректер (ТАӘ, ЖСН, туған 
күні) бойынша жүзеге асырылатын 
болады. Ал барлық қажетті 
мәліметтер: жеке тұлғаның жеке 
басын куәландыратын қолданыстағы 
құжаттың деректемелері туралы, 
тұрақты тұратын жері туралы, өзге 
де мәліметтерді БЖЗҚ мемлекеттік 
органдардың тиісті ақпараттық 
жүйелерінен алатын болады.

Егер азаматтың БЖЗҚ-да ЕЗЖ 
есепке алынатын ЖЗШ-сы бұрыннан 

ашылған болса, онда кепілдік беріл-
ген өтемнің талап етілмеген сомасы 
осы шотқа есептеледі.

ЖЗШ-ға есептелген кепілдік берілген 
өтемнің талап етілмеген сомалары 
ЕЗЖ-ның басқа сомалары сияқты 
тәртіпте инвестицияланатынын атап 
өткен жөн.

БЖЗҚ-да ЕЗЖ есебінен зейнетақы 
жинақтары бар адамдар 50 жасқа 
толған кезде, мүгедектік туындаған 
кезде, Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс жерлерге Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
айқындалған, кету ниетін немесе 
дерегін растайтын құжаттарды ұсын-
ған шетелдіктер және азаматтығы 
жоқ адамдар ретінде тұрақты тұруға
кеткен, ерікті зейнетақы жарналары 
мен оларға есептелген инвестиция-
лық кіріс сомалары шегінде кемінде 
бес жыл зейнетақы жинақтары бар 
болған кезде алуға құқылы.
 
Жоғарыда көрсетілген жағдайлар 
басталғанға дейін талап етілмеген 
соманы қайтару үшін салымшы 
“Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктерінде орналас-
тырылған депозиттерге міндетті 
кепілдік беру туралы” Заңға сәйкес 
ҚДКБҚ-ға өтініш жасай алады. 
ҚДКБҚ өз кезегінде БЖЗҚ-ға ха-
барлама жібереді және қайтару 
жүргізіледі. Бұл ретте, егер БЖЗҚ 
салымшысының ЕЗЖ бойынша шоты 
автоматты түрде ашылып, ҚДКБҚ-
ға қайтарылғаннан кейін  қаражат 
қалмаса, онда ол бір айдан кейін 
автоматты түрде жабылады.
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НОВОСТИ НОВОСТИ

Как уже ранее сообщалось в СМИ, 
с начала текущего года вступило 
в силу Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств – 
членов Евразийского экономического 
союза (далее – Соглашение).

Основной целью Соглашения 
является формирование пенсионных 
прав трудящихся государств-членов 
ЕАЭС на тех же условиях и в том же 
порядке, что и граждан государства 
трудоустройства. Это значит, что 
каждое государство-член ЕАЭС 
теперь гарантирует гражданам других 
государств-членов ЕАЭС объем прав 
на пенсионное обеспечение, равный 
объему прав, предоставляемому 
своим гражданам на аналогичных 
условиях, то есть каждое государство-
член ЕАЭС платит пенсию по своему 
законодательству за стаж работы, 
приобретенный трудящимся на его 
территории после 1 января 2021 года.

Компетентным органом по реализации 
Соглашения в Казахстане является 
ЕНПФ.

В этой связи ЕНПФ с начала года ве-
дет разъяснительную работу в средст-
вах массовой информации и среди 
населения с целью информирования 
трудящихся о своих правах в условиях 
трудовой миграции. Особое внимание 
акцентируется на необходимости 
официального оформления трудовых 
отношений с работодателями в госу-
дарствах-членах ЕАЭС, в том числе в 
Казахстане, то есть на обязательном 
и своевременном заключении трудо-
вых или гражданско-правовых догово-
ров. Это в будущем обеспечит тру-
дящегося правом на получение 
пенсионных выплат из ЕНПФ за счет 
сформированных им пенсионных на-
коплений при достижении пенсион-
ного возраста, предусмотренного ка-
захстанским законодательством.

Фонд уделяет большое внимание 
работе с компаниями-работодате-
лями, где задействованы трудо-
вые мигранты. В первом квартале 
текущего года работники Фонда 
провели семинар-тренинг в онлайн-
формате по просьбе компании
“Эрнст энд Янг Казахстан”, являю-
щейся международным лидером в 
области аудита, налогообложения и 
консультирования ведущих компа-
ний республики. В результате онлайн-
семинара-тренинга 170 участников 
– сотрудников компании “Эрнст энд 
Янг Казахстан” получили разъясне-
ния о последних изменениях в 
казахстанской системе пенсион-
ного обеспечения и особенностях 
исчисления, удержания и перечис-
ления обязательных пенсионных 
взносов и обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов 
с доходов граждан стран-членов 
ЕАЭС, трудящихся в Казахстане. 

К примеру, работники ЕНПФ поясни-
ли, что доходы трудящихся - граждан 
государств-членов ЕАЭС, осуществ-
ляющих трудовую деятельность в 
рамках трудового или гражданско-
правового договора, заключенного 
трудящимся государства-члена с
работодателем или заказчиком ра-
бот (услуг) дистанционно (вне
территории Республики Казахстан), 
не являются объектами для исчис-
ления и перечисления обязательных 
пенсионных взносов в ЕНПФ.

Участники семинара узнали, что 
пенсионные накопления умершего 
вкладчика - гражданина стран-членов
ЕАЭС, сформированные за период 

работы в Казахстане, наследуются 
при предоставлении необходимых 
документов. 

Также были даны пояснения в части
сроков возникновения у работников 
– граждан стран ЕАЭС права на 
получение пенсионных выплат из
ЕНПФ, сформированных за счет пен-
сионных взносов. Так, в соответствии 
с нормами пенсионного законода-
тельства Республики Казахстан, дан-
ное право для граждан стран 
ЕАЭС возникает при наступлении 
общеустановленного пенсионного 
возраста (мужчины – 63 года, женщи-
ны – 60 лет в 2021 году, с ежегодным 
увеличением пенсионного возраста 
женщин на полгода, до достижения 
63 лет в 2027г.), а также при 
установлении инвалидности 1 и 2 
групп, если инвалидность установле-
на бессрочно.

Отметим, что такие мероприятия по-
вышают финансовую грамотность не 
только специалистов, работающих 
с кадрами, но и всего населения 
страны, помогают в планировании 
достойной жизни на заслуженном 
отдыхе. 

Для удобства вкладчиков и получе-
ния подробной информации о 
вопросах пенсионного обеспечения 
в рамках Соглашения создан спе-
циальный подраздел на сайте ЕНПФ: 
в разделе “Услуги” - Информация 
для потребителей пенсионных услуг
- О пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств-членов Евра-
зийского экономического союза.

ЕНПФ
КОНСУЛЬТИРУЕТ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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БІЛГЕНГЕ МАРЖАНБІЛГЕНГЕ МАРЖАН

ҚОР САЙТЫНДАҒЫ
ЖАҢА ҚЫЗМЕТ ТҮРІ
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“БЖЗҚ” АҚ-ның міндеттерінің бірі 
– сапалы кеңес беру қызметтерін 
көрсету және Қордың салымшылары 
мен алушылары үшін ақпараттық 
арналарды дамыту екенін атап 
өткен абзал. Қазіргі уақытта БЖЗҚ 
салымшылары (алушылары) үшін 
электрондық қызметтер үлкен сұра-
нысқа ие. Қор бөлімшесіне бармай-
ақ,  enpf.kz сайтындағы “Электрондық 
қызмет көрсету” бөлімінде жеке 
зейнетақы шоты жайлы барлық қажет-
ті ақпаратты біліп қана қоймай, 
болжамды зейнетақы калькуляторын 
пайдаланып немесе кері қоңырауға 
тапсырыс беруге болады. Жалпы 
алғанда Қор сайтында 10 аса элект-
рондық қызмет түрлері ұсынылған.

Еліміздің барлық тұрғындарына са-
палы электрондық қызмет көрсету 
мақсатында  компьютерлік, web, 
желілік, ақпараттық технологияларды 
қызмет көрсету мақсатында пайда-
лану қарқынды дамып келеді. Осыған
орай, Қордың Ақпараттық техноло-
гиялар департаменті үнемі ізденіс
үстінде. Жаңа ақпараттық техноло-
гияларды нарықта қолданудың ең 
маңызды факторы,  негізгі қозғаушы 
күші — адам, сол себепті ең алды-
мен тұтынушы талаптары мен ұсы-
ныстары ескерілуі тиіс. Заманауи 
ақпараттық технологиялар жекелеген 
корпорациялар, сондай-ақ, қоғамдағы 
еңбекті ұйымдастыру, еңбекпен қам-

тудың жаңа формалары үшін 
үлкен мүмкіндіктер ашады. Мұндай 
мүмкіндіктерді жаңадан енгізу адам 
өмірінің барлық салаларына, отбасына, 
білімге, жұмысқа, адамзат қоғамының 
географиялық шекараларындағы 
барлық салаларға оң әсер етуде.

enpf.kz БЖЗҚ сайтында қашықтан 
беруге болатын зейнетақы төлемдерін 
тағайындау туралы өтініштер түрлері-
нің желісі кеңейтілді. Жаңа қызметті 
ерікті зейнетақы жарналары есебі-
нен зейнетақы жинақтары бар са-
лымшылар пайдалана алады:

50 жасқа толған тұлғалар;
мүгедектігі бар адамдар.

Өтініш берер алдында қолданыстағы 
электрондық цифрлық қолтаңбаның
(ЭЦҚ), жеке басын куәландыратын 
құжаттың, Қазақстан Республикасы-
ның ұлттық валютасында ашылған 
банк шотының болуына көз жеткізу 
қажет.

Өтініш беру мақсатында БЖЗҚ 
сайтында (enpf.kz) ЭЦҚ-ны пайдалана 

отырып, Жеке кабинетте авторлану-
дан өтіп, “Қызметтер” бөлімінде 
“Зейнетақы төлемдерін тағайындау 
туралы өтініш беру” қызметін таңдау, 
одан әрі тиісті құжаттарды ЭЦҚ-мен 
толтырып, қол қою.

БЖЗҚ-дағы өтінішті өңдеу мәртебесін 
Сіз жеке кабинетіңіздің “Қызметтер” 
бөліміндегі “Менің төлемдер/ауда-
рымдар туралы өтініштерім” қызметі 
арқылы оңай қадағалай аласыз. 

Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдың 
1 мамырынан бастап ерікті зейнетақы 
жарналарын есепке алу үшін жеке 
зейнетақы шоттары, оның ішінде 
БЖЗҚ-ға келіп түскен алғашқы ерікті 
зейнетақы жарнасының негізінде шот 
автоматты түрде ашылатын болады. 

Электрондық қызметтерді толыққан-
ды пайдалану үшін ЭЦҚ-ны ашуға 
кеңес береміз. 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам 
мен технологиялық мәдениет дәуірі, 
айналадағы дүниеге, адамның ден-
саулығына, кәсіби мәдениеттілігіне 
мұқият қарайтын дәуір.

Қызмет көрсетуді сандық форматқа 
ауыстыру – жаңа ақпараттық техноло-
гияларды пайдалану арқылы салым-
шының (алушының) қажеттілктерін 
қанағаттандыру, алға қойылған 
мақсаттарды жедел, әрі сапалы 
жүзеге асыру болып табылады.
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ВОПРОС-ОТВЕТ ВОПРОС-ОТВЕТ

В связи с тем, что деятельность 
управляющих инвестиционным порт-
фелем (УИП) - это конкурентная 
среда, где УИП предлагают свои
условия и стратегию инвестирования, 
вкладчику перед принятием решения
о переводе своих накоплений реко-
мендуем подробно изучить информа-
цию об УИП. Инвестиционные 
декларации и сведения о комис-
сионном вознаграждении размеще-
ны на сайте enpf.kz в разделе 
“Услуги” - “Реестр управляющих 
инвестиционным портфелем”. 

?Я принял решение о передаче части своих накоплений компании, 
управляющей инвестиционным портфелем, но есть сомнения:
вдруг данная компания не оправдает доверия? Как быть тогда?

Прежде всего, отметим, что УИП могут 
быть переданы пенсионные накопления 
в размере, не превышающем разницы 
между фактической суммой пенсион-
ных накоплений вкладчика в ЕНПФ и 
порогом минимальной достаточности 
пенсионных накоплений или, в случае 
наличия заключенного договора 
пенсионного аннуитета со страховой 
организацией, предусматривающего 
пожизненные выплаты, - в размере, 
не превышающем остатка пенсионных 
накоплений на счете вкладчика в 
ЕНПФ.

Инвестирование пенсионных накоп-
лений – это долгосрочный процесс, 
поэтому первые результаты управ-
ления лучше оценивать не ранее, чем 
через год. 

Исходя из этого, вкладчик может:
не чаще одного раза в год пре-
доставлять заявление об изме-
нении УИП для передачи своих 
пенсионных накоплений в дове-
рительное управление от одного 
УИП другому УИП;
представить в ЕНПФ заявление на 
возврат пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном 
управлении УИП, в доверитель-
ное управление Национальному 
Банку (не ранее, чем через два 
года после первоначальной пере-
дачи пенсионных накоплений в 
доверительное управление УИП).

За 10 календарных дней до дости-
жения вкладчиком пенсионного воз-
раста его пенсионные накопления 
с учетом инвестиционного дохода 
будут возвращены под управление 
Национального Банка Республики 
Казахстан (в случае, если они до дан-
ного срока находились в довери-
тельном управлении УИП) и исполь-
зованы для целей осуществления 
пенсионных выплат по графику, зак-
лючения договора пенсионного 
аннуитета или на иные цели, пре-
дусмотренные законодательством.

Хотелось бы обратить внимание еще 
на такие моменты. Государственная 
гарантия сохранности обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взно-
сов в размере фактически внесен-
ных обязательных пенсионных взно-
сов, обязательных профессиональ-
ных взносов с учетом уровня 
инфляции предусмотрена только 
на суммы, находящиеся под 
управлением Национального Банка 
Республики Казахстан.

УИП в случае образования отрица-
тельной разницы между номинальной 
доходностью пенсионных активов, 
полученной УИП, и минимальным 
значением доходности пенсионных 
активов, рассчитанными в соответст-
вии с Законом и нормативным пра-
вовым актом Агентства Республики 
Казахстан по регулированию финан-
сового рынка (АРРФР), возмещает 
данную отрицательную разницу за 
счет собственного капитала в поряд-
ке и сроки, установленные норма-
тивным правовым актом АРРФР, для 
последующего перечисления данной 
суммы Заявителю, пенсионные на-
копления которого находились в 
доверительном управлении данного 
УИП по состоянию на конец года, 
предшествующего году, в котором 
производится возмещение. При этом
указанная сумма зачисляется на
индивидуальные пенсионные счета
вкладчиков, находящиеся в управ-
лении УИП, по состоянию на конец 
отчетного года.

Минимальный уровень доходности бу-
дет рассчитываться исходя из сред-
невзвешенной доходности пенсион-
ных активов, переданных в управле-
ние УИП, действующим на рынке.
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?Лицензиясы бар ИПБ мен маған есептелген
инвестициялық табыс туралы қайдан білуге болады?

Қазақстан Республикасы Қаржы на-
рығын реттеу және дамыту агенттігі 
(ҚНРДА) белгілеген талаптарға сәй-
кес келетін ивестициялық портфель-
ді басқарушы (ИПБ) тізілімі жүргізі-
ліп, ай сайын ҚНРДА-ның интер-
нет-ресурсында орналастырылады
(www.finreg.kz).

Ағымдағы сәтте ҚНРДА-ның  ИПБ 
-ға қатысты бекіткен талаптарына 
нарықта жұмыс істейтін және бас-
қарушы компаниялар агенттігінің 
лицензияларына ие 18 компанияның 
алтауы сәйкес келеді:

“First Heartland Jysan Invest” АҚ;
“BCC Invest” АҚ – 
“Банк ЦентрКредит” АҚ-ның 
еншілес ұйымы”;
“Halyk Global Markets” АҚ 
(“Қазақстан Халық Банкі” АҚ ЕҰ);
“Halyk Finance” Қазақстан Халық 
Банкінің ЕҰ” АҚ;
“First Heartland Capital” АҚ;
“Сентрас Секьюритиз” АҚ.

Алайда зейнетақы жинақтарын бұл 
ИПБ-ларға сенімгерлікпен  басқаруға 
беру үшін зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқару туралы 
шарттың, сондай-ақ, БЖЗҚ, ИПБ 

және кастодиан-банк арасында 
жасалған кастодиандық шарттың 
болуы қажет. 

Қазіргі кезде БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқару 
туралы шартты:  

“First Heartland Jysan Invest” АҚ; 
“Halyk Global Markets” АҚ 
(“Қазақстан Халық Банкі” АҚ ЕҰ); 
“BCC Invest” АҚ –
“Банк ЦентрКредит” АҚ-ның 
еншілес ұйымы”;
“Сентрас Секьюритиз” АҚ-мен 
жасады.

Осылайша, қаржы нарығында БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлікпен 
басқару туралы шарт жасасқан 4 
ИПБ бар.

Сіз өз таңдауыңызды жасағаннан 
кейін, жеке зейнетақы шотыңыздан 
берілетін үзінді көшірмеде ИПБ 
сіздің зейнетақы жинақтарыңызды 
орналастырудан қандай инвести-
циялық табыс есептегенін көре 
аласыз. Оны https://www.enpf.kz 
сайтындағы жеке кабинетте кез 
келген кезең үшін қалыптастыруға 
болады. 

?В связи с карантином закрылась компания, в которой я работала. 
Хотела заняться выпечкой тортов на дому, но при этом хочу,
чтобы шел стаж и пенсионные отчисления.
Говорят, вступили в силу какие-то новые правила?

Все верно, с 25 апреля 2021 
года вступили в силу изменения в 
Правила уплаты, распределения и 

перечисления единого совокупного 
платежа в виде индивидуального 
подоходного налога и социальных 

платежей, а также их возврата, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
18 января 2019 года № 4 (Правила). 

Согласно указанным изменениям, 
которые распространяются на отно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.,
уплата единого совокупного платежа 
(ЕСП) производится по месту жи-
тельства путем внесения ЕСП пла-
тельщиком наличными деньгами либо 
безналичным способом через банки 
и организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских опера-
ций, на банковский счет Государст-
венной корпорации “Правительство 
для граждан” с учетом требований 
Закона Республики Казахстан “О 
платежах и платежных системах”.

При этом указанные организации 
не принимают ЕСП в случае несоот-
ветствия размеру, установленному 
Правилами.

Размер ежемесячного платежа 
ЕСП составляет 1 МРП (в 2021 
году - 2 917 тг.) – для физических 
лиц, проживающих в городах 
республиканского значения, столице 
и областного значения, 0,5 МРП 
(в 2021 году - 1458,50 тг.) - для 
физических лиц, проживающих 
в других населённых пунктах. 
Оплата производится через банки 
второго уровня одной суммой на 
счет Государственной корпорации 
“Правительство для граждан”. Для 
осуществления платежа открытие 
расчётного счета в банке не 
требуется.

Сумма ЕСП объединяет в себе 
четыре обязательных вида платежа:

10% от размера ЕСП в виде 
индивидуального подоходного 
налога (ИПН);
20% от размера ЕСП в виде 
социальных отчислений 
в государственный фонд 
социального страхования (СО);
30% от размера ЕСП в виде 
обязательных пенсионных 
взносов в ЕНПФ (ОПВ);
40% от ЕСП в виде отчислений 
на обязательное медицинское 
страхование.

Уплата ЕСП осуществляется по месту 
жительства самостоятельно или 
третьим лицом в пользу плательщика 
с указанием месяца календарного 
года, за который производится упла-
та ЕСП в формате “ММГГГГ”.

При этом ЕСП может уплачиваться 
за текущие и последующие месяцы 
календарного года.

Таким образом, ЕСП даёт право 
участвовать в накопительной пен-
сионной системе и получить пен-
сионную выплату в зависимости 
от сложившихся накоплений. 
Это позволит Вам получать ба-
зовую пенсию в зависимости 
от подтверждённого трудового 
стажа. Кроме того, после уплаты 
ЕСП Вы становитесь участником 
системы обязательного социального 
медицинского страхования и по-
лучите доступ к медицинским 
услугам, неограниченным по 
сумме и видам, с правом выбора 
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медицинского учреждения, а также 
сможете получить социальные 
выплаты в случаях утраты 

трудоспособности, потери работы и 
других, предусмотренных законом, 
случаях.

?Қайтыс болған туыстың жинақтарын қалай алуға
болатындығын түсіндіріп берсеңіз. 

– Бірыңғай жинақтаушы зейнет-
ақы қорындағы зейнетақы жинақ-
тары салымшының меншігі болып 
табылады және өсиет бойынша, 
сондай-ақ “Қазақстан Республика-
сында зейнетақымен қамсызданды-
ру туралы” ҚР Заңының 31-33 - бап-
тарына сәйкес мұраға қалдырылады.

Мұраны қабылдау үшін Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 
6 тарауына (Мұрагерлік құқық) сәй-
кес мұра ашылған жердегi нотариус-
қа немесе заңға сәйкес мұра алу 
құқығы туралы куәлiктi беруге 
уәкiлеттi лауазымды адамға мұра-
ны қабылдау туралы немесе мұра-
герлікке құқық туралы куәлiк беру 
жөнінде өтiнiш беріледі. Мұра 
ашылған күннен бастап алты айдың 
iшiнде, яғни мұра қалдырушы қайтыс 
болған күннен бастап алты айдың 
iшiнде мұра қабылдануы мүмкін. Алты 

ай өткен соң, мұра ашылған жер 
бойынша нотариус мұрагердiң өтiнiшi 
бойынша оған мұрагерлiкке құқық 
туралы куәлiк беруге мiндеттi.

Егер мұрагер мұра қабылдау мерзi-
мін дәлелдi себептермен өткiзiп алған 
болса және бұл мерзiмдi өткiзіп алу 
себептерi жойылғаннан кейiн алты 
ай iшiнде сотқа жүгiнген жағдайда 
осы мерзiмдi өткiзiп алған мұрагердiң 
өтiнiшi бойынша сот бұл мерзiмдi 
қалпына келтiре алады және мұрагер 
мұраны қабылдады деп тани алады.

Мұрагерлікті ресімдеуге қажетті құ-
жаттар тізбесі мен тәртібі туралы 
ақпарат enpf.kz сайтындағы “Қызмет-
тер” – “Алушыларға”– “Алушының 
қайтыс болуына байланысты зейнет-
ақы төлемдерін ресімдеу тәртібі” 
бөлімінде жарияланған. 

В последнее время ведутся оживлен-
ные споры о том, куда инвестировать 
свои пенсионные накопления (сверх по-
рога достаточности) в связи с возмож-
ностью их передачи компаниям, управ-
ляющим инвестиционным портфелем.

Наша редакция обратилась к дове-
рительному управляющему пенсион-
ными активами ЕНПФ - Националь-
ному Банку Республики Казахстан 
с просьбой рассказать, как инвес-
тируются пенсионные накопления 
граждан, каков уровень доходности 
и как повлияло досрочное изъя-
тие гражданами части пенсионных 
накоплений на общее состояние 
инвестиционного портфеля.

Учитывая, что в 2020 году НБРК обес-
печил доход от инвестирования наших 

накоплений свыше 1,2 трлн тенге, мы 
не могли не задать также вопросы о 
том, как сделать правильный выбор при 
переводе средств в компании, управ-
ляющие инвестиционным портфелем, 
на что необходимо обратить внимание? 
На эти и другие вопросы нам любез-
но согласился ответить заместитель 
директора департамента монетарных 
операций НБ РК Нуржан Нургазин.

1Расскажите, пожалуйста, о 
результатах инвестирования 
пенсионных накоплений под 
управлением Национального 
Банка Республики Казахстан как 
доверительного управляющего.

Национальный Банк, как довери-
тельный управляющий пенсионными 
активами ЕНПФ, обеспечивает сохра-
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нение покупательской способности 
внесенных вкладчиками пенсионных 
взносов и прирост пенсионных 
накоплений в реальном выражении. 
Благодаря валютной диверсифика-
ции портфеля, расширению геогра-
фии инвестиций и спектра финансо-
вых инструментов, инвестиционная 
доходность пенсионных активов ста-
бильно растет. Так, накопленная до-
ходность пенсионных активов за 
период с апреля 2014 года (после 
завершения консолидации) по март 
2021 года составила 87,5% при 
накопленной инфляции 66,8%, то 
есть доходность пенсионных активов 
превысила инфляцию на 20,8 
процентных пункта.

2Каковы основные направления 
инвестиционной деятельности
в 2021 году? 

Накопленная доходность пенсионных активов и инфляция
с момента завершения консолидации

накопления
доходность

По итогам 2020 года доходность 
пенсионных активов для вкладчиков 
ЕНПФ составила 10,9% при инфля-
ции 7,5%. Таким образом, в 2020 
году вкладчикам ЕНПФ обеспечена 
реальная доходность в размере 3,4%.
За первый квартал 2021 года до-

ходность пенсионных активов соста-
вила 2,84% при инфляции 1,90% 
(реальная доходность 0,94%).

Основной задачей для Национального 
Банка, как доверительного управ-
ляющего пенсионными активами 
ЕНПФ, в текущем году является 
обеспечение необходимой ликвид-
ности для своевременного исполне-
ния обязательств перед вкладчика-
ми ЕНПФ по досрочному изъятию 
средств на улучшение жилищных 

условий, оплату лечения или пере-
дачу в управление частным управ-
ляющим компаниям. Оставшиеся 
свободные средства будут инвести-
рованы на рыночных условиях 
в рамках направлений, которые 
определяются Советом по управ-

лению Национальным фондом Рес-
публики Казахстан. К основным еже-
годным направлениям относятся 
приобретение государственных цен-
ных бумаг РК, финансовых инстру-
ментов квазигосударственного и 
банковского секторов, облигаций 
международных финансовых органи-
заций и ценных бумаг корпоративных 
эмитентов.

3Какие новые направления 
инвестирования выбраны?

Национальный Банк продолжает ра-
боту по диверсификации портфеля 
пенсионных активов, в том числе за 
счет поэтапного приведения текущей 
структуры валютного портфеля к 
целевому стратегическому распре-
делению, установленному Инвести-
ционной декларацией ЕНПФ.

Стратегическое распределение ва-
лютного портфеля предполагает 
инвестирование пенсионных активов 
в основные зарубежные классы 
активов на индексной основе. Сог-
ласно целевой структуре, 25% ва-
лютного портфеля планируется 
инвестировать в глобальные акции. 
Исторически, несмотря на высокую 
волатильность, доходность по акциям 
существенно превышает доходность 
по другим классам активов в 
долгосрочном периоде.

Инвестирование пенсионных активов 
осуществляется в широкий перечень 
акций развитых стран, входящих в 
глобальный индекс фондового рынка 
MSCI World Index. Основную долю 
данного индекса занимают акции 
таких компаний США, как Apple Inc, 
Microsoft Corp, Facebook, Amazon и 
другие.

Тенговый портфель

70% 30%
30%

25%

20%

25%

Валютный портфель
ГЦБ развитых стран
Облигации развивающихся стран
Корпоративные облигации
Акции
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Досрочное изъятие вкладчиками 
своих накоплений привело к незна-
чительному общему снижению порт-
феля пенсионных активов по итогам 

В облигации развивающихся рын-
ков и корпоративные облигации 
эмитентов инвестиционного уровня, 
имеющих высокую капитализацию, 
планируется инвестировать 25% и 
20% валютного портфеля соответст-
венно. В целях снижения вола-
тильности всего портфеля финан-
совых инструментов, 30% валютного 
портфеля планируется инвестиро-
вать в государственные ценные 
бумаги развитых стран.

Таким образом, обеспечивается 
диверсификация не только между 
классами активов, такими как акции 
и облигации, но и внутри каждого 
класса по эмитентам.

В долгосрочной перспективе Нацио-
нальный Банк, как управляющий 
пенсионными активами ЕНПФ, про-
должит проведение сбалансиро-
ванной инвестиционной политики с 
учетом складывающейся ситуации 
на локальном и международных 
финансовых рынках.

4Какое влияние на общее
состояние инвестиционного 
портфеля оказывает досрочное 
изъятие гражданами части 
пенсионных накоплений
на улучшение жилищных условий 
и лечение, а также перевод 
управляющим компаниям?

первого квартала 2021 года с 12,9 
трлн тенге до 12,6 трлн тенге.

Изъятия не оказывают влияния на 
качество и состояние портфеля 
пенсионных активов, поскольку обес-
печение ликвидности осуществляет-
ся за счет ожидаемых поступлений в 
виде взносов вкладчиков и погаше-
ний по портфелю, а также управле-
ния имеющимися ликвидными акти-
вами. Кроме того, на фоне выше-
указанных изъятий увеличилась 
доля валютного портфеля по итогам 
первого квартала 2021 года с 29,1% 
до 31,1%.

5Какие советы Вы могли бы 
дать вкладчикам при принятии 
решения о передаче своих 
накоплений управляющей 
компании?

Решение о передаче пенсионных на-
коплений и выборе управляющей 
компании в каждом конкретном слу-
чае зависит от индивидуальных фак-
торов, таких как сумма инвестиций, 
горизонт инвестирования, толерант-
ность вкладчика к риску и других 
факторов. 

Если рассматривать общие крите-
рии, то при выборе управляющей 
компании в первую очередь необ-
ходимо обратить внимание на опыт
управления активами, размер взи-
маемого комиссионного вознаграж-
дения, текущий портфель и страте-
гию дальнейших инвестиций.

Спасибо  за интервью! 

О новой методике осуществления расчета размера пенсионных выплат 
мы сегодня беседуем с директором департамента учета и отчетности 
пенсионных активов АО “ЕНПФ” Зариной Байгалиевой.

РАСЧЕТ
ПЕНСИОННЫХ 
ВЫПЛАТ
ПО НОВОЙ
МЕТОДИКЕ

Зарина Жумагалиевна, расскажите, 
пожалуйста, как изменилась 
методика осуществления расчета 
размера пенсионных выплат? Чем 
она отличается от прежней?
Спасибо за вопрос. Он действитель-
но волнует сейчас многих, и я 
постараюсь максимально подробно 
рассказать об этом. Согласно 
действующей до 1 апреля 2021 
года методике размер ежемесячной 

суммы пенсионных выплат по гра-
фику из ЕНПФ пересчитывался 
ежегодно как одна двенадцатая 
произведения суммы остатка пен-
сионных накоплений на коэффи-
циент их текущей стоимости в соот-
ветствующем возрасте получателя. 
Соответствующие коэффициенты 
текущей стоимости были опре-
делены с учетом параметров про-
должительности жизни, доходности 
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и т.д., которые были актуальны в 
начале 2000-х годов.

Однако к настоящему моменту наз-
рела необходимость актуализации 
этих данных с учетом мировой 
практики пенсионного планирования. 
С момента внедрения старой 
методики в Казахстане, как и во всем 
мире, наблюдается рост показателей 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни как с рождения, так и с пен-
сионного возраста, что приводило 
к риску пережития гражданами 
своих пенсионных сбережений. Так,
актуальная ожидаемая продолжи-
тельность жизни получателя в 
Казахстане с пенсионного возраста 
(мужчины – 63 года и женщины – 
60 лет) на сегодняшний момент 
составляет уже 80 и 82 года для 
мужчин и женщин соответственно. 
Это подтверждается комплексными 
актуарными исследованиями ЕНПФ 
по разработке таблиц смертности, 
проведенными в 2017 году совмест-
но с британским актуарием. Новая 
методика позволяет правильно соот-
нести период пенсионных выплат из 
ЕНПФ с актуальной на текущий мо-
мент ожидаемой продолжитель-
ностью жизни. Кроме того, новая 
методика, в отличие от старой, пре-
дусматривает повышение выплат для 
определенных категорий пенсионе-
ров (людей с инвалидностью 1, 2 
группы, или проработавших на вред-

ных и опасных производствах), 
поскольку их ожидаемая продол-
жительность жизни отличается от 
среднего показателя по Казахстану.

Старая методика изначально пред-
полагала равные (неиндексируемые) 
пенсионные выплаты до исчерпания 
накоплений. Однако с течением вре-
мени, ввиду утраты актуальности 
ряда заложенных в основу мето-
дики показателей, размеры еже-
месячных пенсионных выплат граж-
дан в новом календарном году 
стали ниже, чем в предыдущем, 
т.е. пенсионные выплаты стали 
стабильно нисходящими по размеру. 
Присутствовала неопределенность 
размера пенсионных выплат, что 
приводило к тому, что старая 
методика не соответствовала инте-
ресам граждан в получении пред-
сказуемого пенсионного дохода и
не обеспечивала гражданам сох-
ранность уровня их пенсионных 
выплат в реальном выражении. Но-
вая методика благодаря индекса-
ции обеспечивает гражданам 
понятный, простой и предсказуе-
мый порядок осуществления пен-
сионных выплат в последующие 
годы, что важно при планировании 
гражданами личных финансов и 
семейного бюджета.

Более подробные сравнения см. в 
таблице.

Как в последующие годы
будет пересчитываться размер 
ежемесячной пенсионной
выплаты и как это будет выглядеть? 

В соответствии с Методикой осу-
ществления расчета размера пен-
сионных выплат c 1 апреля 2021 г. 
годовая сумма пенсионных выплат 
в первый год осуществления пен-
сионных выплат рассчитывается как 
произведение суммы пенсионных 
накоплений на ставку выплат пен-
сионных накоплений – 6,5 %.

В последующие годы размер еже-
месячной пенсионной выплаты будет 
пересчитываться путем ежегодного 
увеличения размера ежемесячной 
пенсионной выплаты за предыдущий 
год на ставку индексации пенсион-
ных выплат – 5%.

Приведем пример и за основу возь-
мем готовящегося к выходу на пен-
сию мужчину 63 лет с пенсионными 
накоплениями в 6 миллионов тенге.

Выплаты по до 01.04.2021г.

Коэффициенты текущей стоимости, 
рассчитанные на основе финансового 
аннуитета с предполагаемой средней 
инвестиционной доходностью 8,54%

Индексация выплат отсутствует

Выплаты с 01.04.2021 г.

Коэффициенты текущей стоимости, 
рассчитанные на основе финансового 
аннуитета с предполагаемой средней 
инвестиционной доходностью 6,5%

Ежегодная индексация выплат на 5%

Минимальный размер ежемесячной 
выплаты – 54% ПМ (до 01.01.2021 г.) 
С 01.01.2021 г. – 70% ПМ

Годовая сумма выплаты определяется 
ежегодно, как произведение остатка 
ПН на коэффициент текущей 
стоимости соответствующего возрасту 
пенсионера

Продолжительность выплат до 
исчерпания средств на ИПС, но 
максимум до 79 лет

Минимальный размер ежемесячной 
выплаты – 70% ПМ

Годовая выплата определяется один 
раз при выходе на пенсию, как 
произведение ПН на коэффициент 6,5% 
в возрасте выхода на пенсию, далее 
выплата ежегодно индексируется

До исчерпания средств на ИПС, без 
ограничения верхнего предела возраста

Сравнение методик выплат из ЕНПФ
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За каждый год, отработанный сверх
10 лет, базовая пенсия будет 
увеличиваться на 2%. Например, 
при стаже 20 лет – базовая пенсия 
74% от ПМ, 30 лет – базовая пенсия 
– 94% от ПМ, при стаже 33 и более 
лет размер базовой пенсии составит 
100% ПМ. В 2021 году - 34 302 тенге.

При назначении солидарной пенсии
по возрасту трудовой стаж учиты-
вается только до 1 января 1998 года,
так как с этой даты начался переход к 
накопительной пенсионной системе, 
предусматривающей перечисление 
обязательных пенсионных взносов в 
единый накопительный пенсионный 
фонд всеми работающими.

Накопительная часть состоит из на-
коплений, сформированных в Еди-
ном накопительном пенсионном 
фонде за счет обязательных пен-
сионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов.
Текущие изменения коснулись наз-
начения выплат из накопительной 
пенсионной системы. Они связаны, 
с одной стороны, с увеличением 
продолжительности жизни казах-
станцев, выходящих на пенсию. С 
другой стороны, новая методика 
учитывает особенности условий 
труда и здоровья работников, занятых 
на опасных производствах, а также 
людей с бессрочной инвалидностью
1 и 2 групп, что отражено в попра-
вочных повышающих коэффициен-

тах при расчете размеров пенсион-
ных выплат.

Если пенсионные выплаты по теку-
щей Методике год от года умень-
шались, то новая методика предус-
матривает ежегодную индексацию, 
то есть повышение пенсионных 
выплат из ЕНПФ на 5%, т.е. выплаты 
не будут зависеть от волатильности 
инвестиционной доходности, влияю-
щей на текущую сумму пенсионных 
накоплений. Все это обеспечит 
гражданам понятный и предсказуе-
мый порядок пенсионных выплат.

Кроме того, увеличится и размер 
минимальной пенсионной выплаты 
из ЕНПФ. Ранее он составлял 
54% от прожиточного минимума, 
установленного на каждый финан-
совый год, а теперь увеличен до 
70% от прожиточного минимума. 
В результате для получателей с 
минимальными выплатами ежеме-
сячные пенсионные выплаты из 
ЕНПФ увеличатся.

Хочу акцентировать внимание наших 
вкладчиков и получателей, что 
измененный порядок выплат будет 
распространяться на отношения, 
возникшие с 1 апреля 2021 года, 
то есть на тех, кто выходит на 
заслуженный отдых с указанной даты. 

Лицам, реализовавшим свое право 
на получение пенсионных выплат из 
ЕНПФ до 1 января 2018 года (с этой 
даты был введен ежемесячный гра-
фик выплат из ЕНПФ), ежегодный 
размер пенсионной выплаты сох-
ранится и составит не менее 
тридцатикратного размера мини-
мальной пенсии (в 2021 году 
30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). 
Выплаты осуществляются по ранее 
выбранному графику (ежемесячно, 
ежеквартально или ежегодно).

Лицам, реализовавшим свое право 
на получение пенсионных выплат 
из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 
31 марта 2021 года (включительно), 
согласно новой Методике 
осуществления расчета размера 
пенсионных выплат, ежемесячные 
пенсионные выплаты с 1 января 2022 
года также будут увеличены на став-
ку индексации 5%, с последующей 
ежегодной индексацией.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут 
осуществляться, как и ранее, до 
исчерпания пенсионных накоплений 
на индивидуальном пенсионном счете.

Благодарю Вас за содержательную 
беседу!

Итак, как сейчас рассчитывается 
размер пенсии?

В настоящее время в Казахстане функ-
ционирует многокомпонентная пен-
сионная система, которая совмещает 
как распределительную, так и накопи-
тельную систему финансирования.

Распределительная система вклю-
чает в себя государственную ба-
зовую и солидарную пенсионную 
выплату, которые производятся из 
республиканского бюджета.

Базовая пенсионная выплата, кото-
рая назначается гражданам, а также 
лицам, постоянно проживающим на
территории республики, при дости-
жении пенсионного возраста и осу-
ществляется независимо от получе-
ния солидарной и/или накопитель-
ной пенсии.

Размер ее зависит от стажа участия 
в пенсионной системе. При стаже 
участия в пенсионной системе 10 и 
менее лет либо его отсутствии равен 
54% от величины прожиточного 
минимума (ПМ). В 2021 году это 18 
524 тенге.

Таким образом, по Методике, дейст-
вующей до 1 апреля 2021 года, 
пенсионные выплаты постепенно 
уменьшаются, по новой методике 
суммы выплат будут постепенно 
увеличиваться.
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“БЖЗҚ” АҚ Өңірлік даму департаментінің директоры 
Мамиля Мұсабекова біздің басылымға сұхбат берді.

СҰХБАТ

Міндет - халыққа сапалы 
қызмет көрсету

1“БЖЗҚ” АҚ-да неше филиал бар? Олардың 
коронавирус індеті кезіндегі жұмыс тәртібі мен 
ерекшеліктері, салымшыларға (алушыларға) қызмет 
көрсету сапасы туралы баяндап берсеңіз.

2021 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қордың өңірлік құ-
рылымына әрбір облыс орталығында, республикалық маңызы 
бар қалаларда (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент), сондай-ақ, 

СҰХБАТ

облысқа бағынышты ірі қалаларда (Жезқазған және Семей) 
бір-бірден орналастырылған барлығы 19 филиал кіреді.

Қордың халыққа тікелей көрсетілетін қызметтері өңірлік 
желінің 183 кеңсесінде ұсынылады, олардың ішінде 30 
бөлімше, ірі аудан орталықтарындағы 62 қызмет көрсету 
орталығы және халықтың орналасу тығыздығы төмен 91 
аудан орталығында салымшыларға (алушыларға) қызмет 
көрсетуді Қордың бір ғана қызметкері жүзеге асыратын 
қашықтағы жұмыс орындары бар.

Коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау мақ-
сатында республика бойынша енгізілген шектеулерге бай-
ланысты  2020 жыл аймақтық желі мен жалпы Қор үшін 
оңай болған жоқ. Өңірлік желі қызметкерлерінің бір бөлігін 
қашықтықтан жұмыс режиміне көшіру қажеттілігі туындады, 
күндізгі жұмыс режимі қатаң санитарлық-эпидемиология-
лық шаралар мен әлеуметтік қашықтық қағидаттарын сақ-
тай отырып, алдын ала жазылу бойынша жүзеге асырылды.

Қалыптасқан штаттан тыс жағдай бизнес-процестердің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін күнделікті қалыптан тыс 
шешімдерді жедел қабылдауды талап етті.

Өңірлердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін Өңірлік 
даму департаменті шұғыл түрде шектеу және төтенше 
жағдай режимі кезеңінде салымшыларға (алушыларға) 
қызмет көрсету жұмыстарын сапалы ұйымдастыру бойынша 
ережелер әзірледі.

Қалыптасқан жағдайға қарамастан, Қор өз салымшыларына 
үздіксіз қызмет көрсетіп, қойылған мақсаттар мен міндеттерді 
лайықты деңгейде орындады.

Қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету шеңберінде, тұтыну-
шыларға зейнетақы қызметтерін қашықтықтан көрсету мақ-
сатында Қордың жауапты бөлімшелері өңірлік бөлімшелер-
дің қызметкерлерін қашықтықтан кеңес беру департаменті 
байланыс-орталық басқармасы операторларының қызметі-
не жұмылдыру бойынша жұмысты жедел ұйымдастырды. 
Телефон желісі арқылы кеңес беруді жүзеге асыру үшін 
өңірлік бөлімшелердің 90-ға жуық қызметкері тартылды, олар 
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құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру, салымшылардың 
(алушылардың) дербес зейнетақы жоспарларының мәдениетін 
қалыптастыру сияқты стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді 
орындау филиалдардың қызметіне тікелей байланысты.

Өңірлік желі қызметкерлері “Мобильді кеңсемен” барып тіке-
лей қызмет көрсету арқылы халықпен тұрақты түрде өзара 
іс-қимыл жасайды. 2020 жылы мобильді кеңселер 167 елді 
мекенге барып, 27,5 мыңнан астам салымшыға (алушыға) 
қызмет көрсетті.

Республика бойынша қандай да бір себептермен Қордың 
бөлімшелеріне бара алмайтын салымшылар мен алушыларға 
мобильді агенттер (МА) қызмет көрсетеді. 2020 жылы МА 
арқылы 65 мыңнан астам операция жүзеге асырылып,  
әлеуметтік тұрмысы төмен 7 мыңдай адамға  17,9 мың 
зейнетақы қызметі ұсынылды.

Сонымен қатар, барып қызмет көрсету бөлімінің қызметкерле-
рі тұрғындармен тікелей қарым-қатынас жасау арқылы ақ-
параттық-түсіндіру жұмыстарын (АТЖ) жүргізеді. ТЖ режимі 
мен карантин енгізілгеннен кейін 2020 жылдың екінші және 
үшінші тоқсанының басында бұл жұмыс толығымен тоқтаты-
лып,  3-тоқсанының ортасынан бастап АТЖ-ны онлайн ре-
жимде өткізу туралы шешім қабылданды. Жыл ішінде барлығы 
9,57 мың тұсаукесер өткізілсе, соның 2,8 мыңы онлайн фор-
матта  өткізілді. Бұл шараларға  245,1 мың қатысушы қосылды.

Еліміздегі эпидемиологиялық жағдай мен карантиндік 
шектеулерді ескере отырып, 2020 жылдың III-IV тоқсанында 
БЖЗҚ өңірлік бөлімшелерінде  “Ашық есік күні” шарасы да 
онлайн форматта Cisco Webex Events платформасында 
өткізілді.

Жыл бойы 115,4 мыңнан астам салымшыға жеке қаржылық 
кеңес беру қызметі көрсетілді.

Қатаң карантин кезеңінде өңірлердегі жұмыскерлердің  50%  
астамы қашықтан жұмыс істеу режимінде болғаны ескеріліп, 
филиал қызметкерлері ЖЗШ-да жинақтары жоқ немесе 
2019 жыл ішінде бірде-бір жарна түспеген белсенді емес шот 
иелерімен телефон арқылы байланысқа шықты. Нәтижесінде 
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кіріс қоңыраулардың жалпы санының 60%-ын қабылдады. 
Осы бағыттағы жұмыс барысында өңірлік операторлардың 
ұйымдастырушылық жұмысы, мамандардың дайындығы, 
“БЖЗҚ” АҚ зейнетақы қызметтерін тұтынушыларға қашық-
тықтан қызмет көрсету қағидалары” талаптарының сақталуы, 
материалдық-техникалық база сияқты негізгі тұстарды атап 
өту қажет.

Сall-орталықтың операторлары ретінде тартылған қызмет-
керлерде пайдалы дағдылардың (дауыс ырғағы, жағымды-
лығы, ойды тұжырымдау) болуы, коммуникативтік қабілеттер, 
сенімділік пен ашықтық, шағымдармен жұмыс істеу, күйзеліс-
ке төзімділік секілді жәйттерге айрықша көңіл бөлінді.

Қор өңірлік желі қызметкерлерінің сапалы қызмет көрсетуі-
не, жинақтаушы зейнетақы жүйесі мәселелері бойынша 
уақытылы оқыту және көрсетілген қызметтердің сапасыздығы 
туралы шағымдардың түсуіне жол берілмеуіне тұрақты негіз-
де бақылау жүргізеді. 2019 жылмен салыстырғанда 2020 
жылы зейнетақы қызметтерін тікелей көрсету арқылы 
жасалған операциялардың жалпы көлемі бойынша шағым-
дардың үлесі 0,004% - дан 0,0007% - ға дейін (5,7 есе) азай-
ды. Барлық шағымдар бойынша уақытылы жауаптар бері-
ліп, тиісті шаралар қабылданды.

2Филиалдардың іс-әрекетіне қойылатын басты талап 
қандай? Олардың жұмыстары қандай алғышарттар 
бойынша бағаланады?

Қор филиалдарының қызметі Қордың корпоративтік стра-
тегиясында және Операциялық қызметті дамыту бағдар-
ламасында айқындалған стратегиялық мақсаттар мен мін-
деттердің уақытылы және тиімді орындалуын қамтамасыз 
етуге бағытталған.

Сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, зейнетақы 
қызметтерінің белгіленген стандарттарын сақтау, халықты 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне тарту, белсенді емес 
шоттармен жұмыс істеу, халықтың жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне сенімін, олардың жалпы жүйе туралы түсінігін 
арттыру және зейнетақыны жоспарлау мәдениетін дамыту, 
зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы қаржылық-
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облыстық филиалы құрылды. 2020 жылдың желтоқсан 
айында Нұр-Сұлтан қаласындағы филиалдың 1 бөлімшесі 
және 31 ҚЖО жабылды, бұл аймақтар “Қазпошта” АҚ-ға 
трансферагенттік қызмет көрсетуге қосылды.

Еліміздің шалғай елді мекендерін зейнетақы қызметтерімен 
қамту үшін “БЖЗҚ” АҚ және “Қазпошта” АҚ 2019 жылдан 
бастап Қордың салымшылары мен алушыларына қызмет 
көрсету бойынша бірлескен жобаны жүзеге асыруда. Қордың 
филиалдары жыл сайын халықтың БЖЗҚ қызметтерін алу 
қажеттілігі мен сұранысына әсер ететін елді мекендерде 
БЖЗҚ бөлімшесінің болуы, аумақтық орналасуы және басқа 
да жағдайлар тұрғысынан Қазпоштаның қызмет көрсету 
нүктелерін қосымша орналастыру бойынша талдау жүргізеді. 
2020 жылы халыққа қосымша деректемелер мен хабарлау 
тәсілін өзгерту бойынша қызметтер көрсетуге Қазақстан 
ұлттық пошта байланысы операторының тағы да 110 
бөлімшесі қосылып, қазіргі уақытта 330 бөлімшені құрайды.

Барып қызмет көрсетуді дамыту мақсатында 2020 жылдың 
соңында ШҚОФ, БҚОФ және Шымкент қаласындағы фи-
лиалда үш Мобильді кеңсе өнеркәсіптік пайдалануға берілді. 
Қазіргі уақытта өңірлік желі қызметкерлері Қордың 13 
мобильді кеңсесімен сапарларға шығып, шалғайдағы ауыл 
тұрғындарына  зейнетақы қызметтерін ұдайы көрсетуде. 

4Филиалдар директорларымен жыл сайын өткізілетін 
семинар-мәжілістен кейін туындаған жаңа 
жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз.

БЖЗҚ даму стратегиясын әзірлеу, ҚР жинақтаушы зейнет-
ақы жүйесінің одан әрі дамуын қамтамасыз ету бойынша
үлкен жұмыстар жоспарлануда.

2021 жылы Қор салымшылардың зейнетақы жинақтарының 
бір бөлігін нысаналы мақсаттарға (тұрғын үйге, емделуге) 
пайдалану тетіктерін іске асыру және зейнетақы активтерін 
салымшының таңдауы бойынша инвестициялық портфельді 
басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі тиісті 
функцияларды жүзеге асыру жұмыстарын жалғастырады. 
Сондай-ақ, мемлекеттік органдармен ақпараттық жүйелерді 
интеграциялау, композиттік және проактивті қызметтерді 
дамыту бойынша да жұмыстар жалғасады.  

СҰХБАТ

жыл ішінде 828 мың адаммен байланыс орнатылып, түсіндір-
ме жұмыстарын жүргізген салымшылардың (алушылардың) 
ЖЗШ-ның 36%-ына жалпы сомасы 6,5 млрд теңгеден астам 
жарна түсті.

Операциялық қызметті дамыту жөніндегі бағдарламаның 
нысаналы көрсеткіштерін, сондай-ақ, өткен кезеңнің тәжі-
рибесін назарға ала отырып, Өңірлік даму департаменті 
жыл сайын филиалдар қызметінің тиімділік көрсеткіштерін 
және олар бойынша жоспарларды қайта қарап, Қор Бас-
қармасының қарауына шығарады. Сол бойынша филиалдар 
қызметіне тоқсан сайын баға беріліп отырады.

2020 жылғы қызмет нәтижелері бойынша “Қордың үздік 
филиалы” Кубогымен Маңғыстау облыстық филиалы мара-
патталды. Сондай-ақ, Ақмола,  Атырау облыстық филиалда-
ры мен Алматы қаласындағы филиал  жоғары  нәтижелері-
мен ерекшеленді.

3Филиалдар құрылымындағы өзгерістер
туралы айтып кетсеңіз.

Өңірлік даму департаменті жыл сайын жүргізілген опе-
рациялардың санын ескере отырып, өңірлік бөлімшелерге 
тұтынушылардың келуі мен оларға түсетін жүктеме көлеміне 
талдау жасап отырады. Осы деректерді негізге алып және 
операциялық шығыстарды қысқарту жолын ұстана отырып, 
жүргізілген талдау нәтижелері бойынша 2020 жылғы сәуірде 
Қордың уәкілетті органы 26 қызмет көрсету орталығын 
қашықтағы жұмыс орындары ретінде қайта құру жөнінде 
шешім қабылдап, ол елді мекендерде зейнетақы қызметте-
рін көрсетуді бір маман ғана жүзеге асыратын болды.

“Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылы-
сының кейбір мәселелері туралы” Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы №702 Жар-
лығына сәйкес Шымкент қаласы республикалық маңызы 
бар қала санатына жатқызылды, ал Түркістан облысының  
орталығы Түркістан қаласына көшірілді. Осы Жарлықты на-
зарға ала отырып, Түркістан облыстық филиалы Шымкент 
қаласындағы филиал болып қайта аталды және 01.07.2020 ж.
Түркістан қаласына орналастырылған жаңа Түркістан 
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БЖЗҚ филиалдарының салымшылар және алушылармен 
өзара тығыз байланыста жұмыс атқаратынын ескере оты-
рып, Қор салымшылар мен алушыларға олардың құқықта-
рын, мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, 
жинақтаушы зейнетақыны қалыптастыруға дұрыс көзқарас 
қалыптастыру бойынша көмек көрсету қажеттігіне баса 
назар аударады. Ағымдағы эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты шектеу шараларын, сондай-ақ, 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша тікелей қызмет көрсету және 
өзіне-өзі қызмет көрсету арқылы көрсетілген қызметтердің 
жалпы көлеміндегі рекордтық 92,2% үлесін құраған Қордың 
электрондық қызметтерінің кең желісін және қажеттілігін 
назарға ала отырып, 2021 жылы Қор қашықтықтан қызмет 
көрсету арналарын дамыту жөніндегі жұмыстарды белсене 
қолға алатын болады.

Салымшыларға (алушыларға) тікелей кеңсеге келген кезде 
көрсетілетін дәстүрлі қызмет нысандарынан қашықтықтан 
көрсетілетін кеңес беру қызметтеріне көшу аясында филиал 
қызметкерлерін жұмылдыра отырып, сall-орталық оператор-
ларының функционалын кеңейту, салымшыларды қашықтық-
тан сәйкестендіру жүйесін дамыту, қолданыстағы муль-
тиканалдық модельден қызмет көрсетудің омниканалдық 
моделіне көшу жоспарлануда. Бұдан басқа, халықпен 
байланыс жасаудың негізгі арналарының бірі БАҚ және Digi-
tal-коммуникациялармен жұмыс болып қала береді. Сондай-
ақ, БЖЗҚ жанындағы Қоғамдық кеңестің белсенді жұмысы 
да жалғасатын болады. Қордың орталық аппаратының бө-
лімшелері операциялық қызмет үдерістерін жақсарту, Қордың 
корпоративтік сайтын қайта әрлеу, мобильді қосымшаның
және өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдарының функ-
ционалын кеңейту бойынша ұсыныстарды жұмысқа қабыл-
дады.

Салымшыларға (алушыларға) барынша толық көлемде 
дербес кеңес беру мақсатында кәсіби қаржылық кеңесші-
лер институтын дамыту және олардың штатын қалыптастыру 
жөніндегі жұмыс та жоспарланып отыр.

Мазмұнды сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

E-LEARNING
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В последующие годы размер еже-
месячной пенсионной выплаты 
определяется путем ежегодного 
увеличения размера ежемесячной 
пенсионной выплаты за предыдущий 
год на ставку индексации 5%. При 
этом выплата исчисленного размера 
ежемесячной пенсионной выплаты 
осуществляется в размере не менее 
70 процентов от прожиточного 
минимума, установленного на 
соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюд-
жете. Напомним, что пенсионные 
выплаты из ЕНПФ осуществляются
до исчерпания пенсионных накоп-
лений на индивидуальном пенсион-
ном счете, это также можно увидеть
в расчетах пенсионного калькулятора. 

Что ещё можно увидеть в 
калькуляторе? При достаточности 
прогнозного размера пенсионных 
накоплений (сформированных за счет 
ОПВ, ОППВ и ДПВ) к достижению 
пенсионного возраста, появится 
всплывающее окно с уведомлением 
пользователя о возможности зак-
лючения в будущем договора 
пенсионного аннуитета со страховой 
организацией, который позволяет 
получать пожизненные пенсионные 
выплаты. Если пользователь выби-
рает предложенную опцию, то в 
блоке “Прогноз вашей пенсии” 
будет показан прогнозный размер 
аннуитетной выплаты из страховой 
организации вместо прогнозного 
размера выплат по графику из ЕНПФ.

Что ещё можно увидеть в 
калькуляторе? В пенсионном 
калькуляторе доступна информация 
о сумме, превышающей порог 
достаточности и доступной к 
изъятию в виде единовременных 
пенсионных выплат на улучшение 
жилищных условий и лечение. При 
этом реализована возможность 
увидеть сумму своих будущих еже-
месячных пенсионных выплат при 
единовременном изъятии пенсион-
ных накоплений на целевые нужды. 
Это наглядно поможет вкладчику 
самостоятельно решить, стоит ли 
изымать пенсионные накопления 
в данный момент, либо получать 
более высокие пенсионные вып-
латы в будущем при достижении 
пенсионного возраста.

Напоминаем ещё раз! Результаты 
расчетов пенсии являются прог-
нозными, а не гарантией выплат. 
Изменяя те или иные входные 
параметры, пользователь может оце-
нить, какое влияние они оказывают 
на размер будущей пенсии и 
предпринять соответствующие ме-
ры. Необходимо отметить, что на 
размер будущей пенсии влияет 
регулярность и полнота уплаты 
пенсионных взносов. Все расчетные 
результаты прогнозного пенсионного 
калькулятора представляются в 
реальном стоимостном выраже-
нии (т.е. без учета инфляции 
соответствующего периода прог-
ноза)!
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Любой из вкладчиков Единого 
накопительного пенсионного фонда 
может самостоятельно рассчитать 
свои будущие пенсионные выплаты, 
воспользовавшись простым и легким 
в использовании сервисом под 
названием Прогнозный пенсионный 
калькулятор на сайте enpf.kz.

Отметим, что калькулятор охватывает 
все компоненты пенсии в рамках 
многоуровневой пенсионной систе-
мы Казахстана: государственную 
базовую пенсию и пенсию по воз-
расту (или солидарную), а также 
пенсию, сформированную за счет
обязательных пенсионных взносов
(ОПВ), обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов 
(ОППВ) и добровольных пенсионных 
взносов (ДПВ).

ВЫПОЛНИТЬ РАСЧЁТЫ 
МОЖНО БУКВАЛЬНО
ЗА ПАРУ МИНУТ

Шаг первый. Для расчёта пенсии
в прогнозном калькуляторе необхо-
димо заполнить все необходимые 
поля в блоке “Входные данные” 
(дата рождения, пол, трудовой 
стаж, сумма накоплений и т.д.). 
Если вы зарегистрированы в личном 
кабинете на сайте enpf.kz, то многие 
поля в калькуляторе заполнятся 
автоматически.

Шаг второй. После заполнения 
входных данных необходимо нажать 
на кнопку “Рассчитать”. 

Шаг третий. Вы видите результаты 
расчёта ваших будущих выплат из 
ЕНПФ, которые выдаются в трёх 
сценариях: пессимистичном, реалис-
тичном и оптимистичном. Все три 
варианта учитывают предполагаемый 
уровень доходности. При этом все 
прогнозные результаты представ-
ляются в реальном стоимостном 
выражении (за минусом инфляции 
соответствующего периода прогно-
за). Кроме того, вы увидите возраст, 
дату выхода на пенсию и т.д.

В нижней части блока “Прогноз вашей 
пенсии” представлена динамика 
изменения прогнозной пенсии по 
годам в графическом и табличном 
виде.

Отметим, что сейчас вы можете 
увидеть выплаты согласно измене-
ниям, вступившим в силу 1 апреля 
2021 года. Как ранее сообщалось, 
теперь размер ежемесячной выплаты 
из ЕНПФ рассчитывается согласно 
новой Методике осуществления рас-
чета размера пенсионных выплат 
из ЕНПФ, утвержденной Постанов-
лением Правительства Республики 
Казахстан от 2 октября 2013 года
№ 1042.

В соответствии с этой Методикой 
размер ежемесячной пенсионной 
выплаты в первый год осуществления 
пенсионных выплат определяется 
путем умножения суммы пенсион-
ных накоплений на ставку выплат 
пенсионных накоплений 6,5% и 
деления на 12.
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КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
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