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КОЛОНКА РЕДАКТОРАБАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

Подходит к концу 2022 год. Мы радовались и 
огорчались, встречались и расставались, любили и 
верили. Пришла пора встречать новый, надеемся, лучший 
и полный прекрасными событиями, 2023 год. 

С чем и с какими результатами мы завершаем год, чего ждем от 
наступающего? Об этом в интервью центральному изданию страны 
– газете «Егемен Қазақстан» рассказал Председатель Правления 
АО «ЕНПФ» Жанат Курманов.

О том, какими будут новые пороги минимальной достаточности для 
изъятия своих пенсионных накоплений поделился начальник отдела 
актуарных расчетов и прогнозов Департамента стратегического 
развития АО «ЕНПФ» Азат Сапин.

Лучшими результатами своей деятельности порадовал коллег 
Актюбинский областной филиал АО «ЕНПФ». Об их трудовых 
буднях вы также прочтете в этом номере нашего журнала.

ЕНПФ для своих вкладчиков, получателей и всех, интересующихся 
казахстанской накопительной пенсионной системой, создал 
современную площадку на YouTube-канале БЖЗҚ/ЕНПФ, где 
можно узнать много полезного и нужного, при этом попутно 
повысить свою финансовую грамотность.

В преддверии 2023 года мы желаем всем нашим читателям 
мирного неба, спокойствия в душе, благодарности ко всему, что 
нас окружает, любви и взаимопонимания!

Ваш Pro ЕНПФ

2022 жыл да аяқталуға жақын. Біз осы кезеңде талай  қызықты 
оқиғалардың куәсі болдық. Енді жарқын қуаныштарға толы деп 
үміттенетін Жаңа, 2023 жылды қарсы алатын кез де келді. 

Біз бұл жылды немен және қандай нәтижелермен аяқтаймыз, ал 
жаңа жылдан нені күтеміз? Бұл туралы еліміздің орталық басылымы 
– «Егемен Қазақстан» газетіне берген сұхбатында «БЖЗҚ» АҚ 
Басқарма төрағасы Жанат Құрманов баяндап берді.

Ал «БЖЗҚ» АҚ Стратегиялық даму департаментінің Актуарлық 
есептеулер және болжамдар бөлімінің бастығы Азат Сапин 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мақсатты пайдалануға 
болатын ең төменгі жеткіліктіліктің жаңа шегі қандай болатыны 
туралы ойымен бөлісті.

«БЖЗҚ» АҚ Ақтөбе облыстық филиалы қызметінің үздік нәтиже-
лерімен әріптестерін қуантты. Олардың жұмыс күндерінің тыныс-
тіршілігі туралы сіздер  журналымыздың осы санынан оқи 
аласыздар.

Қор өз салымшыларына, алушыларына және қазақстандық 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қызығушылық танытқандардың 
барлығына арнап БЖЗҚ/ЕНПФ YouTube-арнасында заманауи алаң 
ұйымдастырды. Онда көптеген пайдалы және қажетті нәрселерді 
біле аласыз. Сонымен бірге, өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды 
да арттыруға болады.

2023 жыл қарсаңында біз барлық оқырмандарымызға бейбіт аспан, 
жан тыныштығын, айналамыздағы барлық құбылысқа ризашылық, 
сүйіспеншілік пен түсіністік тілейміз!

Сіздің Pro ЕНПФ

ДорогойҚұрметті
Оқырман! Читатель!

54 #4(27) 2022 #4(27) 2022



76 #4(27) 2022 #4(27) 2022

НОВОСТИ ЖАҢАЛЫҚТАР

ЕНПФ провел 
онлайн-семинар 

«Школа 
финансовой 

журналистики 
в области 

пенсионного 
обеспечения»

ЕНПФ ежегодно в рамках инфор-
мационно-разъяснительной работы
проводит семинары, направленные
на повышение финансовой грамот-
ности, а также осведомлённости о 
пенсионной системе и изменениях в 
пенсионном законодательстве. 

Данные семинары помогают в пони-
мании того, как формируются пер-
сональные пенсионные сбережения, 
как и кто управляет пенсионными 
активами и многих других вопросов, 
касающихся накопительной пен-
сионной системы. 

«Школа финансовой журналистики в 
области пенсионного обеспечения», 
которая прошла в онлайн формате
24 и 25 ноября 2022 года, собрала
для обучения около 100 человек, среди 
которых действующие казахстанс-
кие журналисты и блогеры, а также 
студенты факультетов журналис-
тики.

В течение двух дней специалисты 
Фонда провели мастер-классы на 
казахском и русском языках. 

Программа курса состояла из 
обучающих модулей:
 Пенсионные системы мира, демо-
графические тренды и необходимость 
накопительного компонента, пен-
сионная система в Республике Казах-
стан, деятельность ЕНПФ, стратегия 
развития; 
  Управление пенсионными актива-
ми НБ РК и УИП; 
 Цифровой ЕНПФ (презентация об 
электронных сервисах Фонда);
 Пенсионное обеспечение в стра-
нах ЕАЭС; 
 Виды выплат пенсионных накоп-
лений из ЕНПФ. 

Руководители подразделений и спе-
циалисты Фонда в доступной форме 
и с использованием наглядных пре-
зентаций рассказали о том, как 
работают пенсионные системы мира, 
из чего состоит пенсионная система 
Казахстана и какие виды выплат в 
ней существуют.

Действующим и будущим журна-
листам руководители департамента 
по связям с общественностью рас-
сказали о том, как проводится 
информационно-разъяснительная 
работа и как сделать интересный 
материал на тему пенсионного 
обеспечения. 

В процессе онлайн-общения при-
сутствовавшие живо интересовались 
предложенным материалом и активно 
задавали вопросы спикерам.

Все материалы курса представлены 
на сайте enpf.kz в разделе «О фонде»-
«Пресс-центр»-«Спецпроекты». 
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Цифрландыру 
- зейнетақы 
қызметтерін 
көрсетудегі 
маңызды бағыт
2022 жылдың 20 желтоқсанында 
БЖЗҚ-ның барлық филиалдарында 
«Цифрлық БЖЗҚ» тақырыбында 
Ашық есік күні өтті.

Зейнетақы қызметтерін цифрланды-
ру - Қор қызметінің маңызды бағыт-
тарының бірі.  Қызметтердің жалпы 
көлемінің 93% дерлігі БЖЗҚ сайты 
мен ұялы қосымшасында немесе 
автоматты форматта қашықтан 
көрсетіледі. 

Іс-шара бұрынғыдай онлайн-фор-
матта өтті және оның қатысушыла-
ры үйден немесе жұмыс орнынан 
шықпай-ақ Қор сайтындағы, БЖЗҚ/
ЕНПФ ұялы қосымшасындағы және 
мессенджерлер мен әлеуметтік желі-



98 #4(27) 2022 #4(27) 2022

Роль 
социального 
обеспечения 

в развитии 
устойчивого и 
инклюзивного 

общества

ЖАҢАЛЫҚТАР НОВОСТИ

ЕНПФ является 
членом МАСО

с 1 мая 2015 года

лердегі басқа да сервистердегі «Жеке 
кабинеттің» өзекті және сұранысқа ие 
мүмкіндіктерімен таныса алды.

Ашық есік күніне қатысушылар өз 
болашағына үнемі қамқорлық жасау 
керектігіне, әрі оған көп уақыт кетпейтініне 
көз жеткізді: зейнетақы шоты алғашқы 
жарна түскен кезде автоматты түрде 
ашылады. Жұмыс берушінің жарналарды 
аударуын ай сайын Жеке кабинеттен үзінді 
көшірме сұрау арқылы бақылауға болады. 
Жеке кабинетте төлемге өтініш беріліп, 
мысалы, ерікті жарналар бойынша және 
оның орындалу мәртебесі бақыланады. 
Зейнетақы жоспарын құруды зейнетақы 
калькуляторының есептеулеріне сүйене 
отырып бастауға болады. Калькулятор 
үнемі жетілдіріліп отырады. Қор мамандары 
ең соңғы жаңалықтар туралы айтып
берді. Мысалы, енді тұрғын үй жағ-
дайларын жақсарту немесе емделу үшін 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын 
алу кезінде болашақ зейнетақының 
болжамын білуге болады. 

Сонымен қатар, бөлімшелердің жауапты 
қызметкерлері қатысушылардың сұрақ-
тарына жауап беріп, олардың қалауы 
бойынша жеке кеңес беру жұмыстарын 
өткізді.

Салымшылар мен алушылар зейнет-
ақы жүйесі мәселелері бойынша ақыл-
кеңестерді БЖЗҚ филиалдарында
да, enpf.kz сайтында, мессенджерлерде 
және әлеуметтік желілерде де онлайн 
тәртібінде ала алады. Іс-шарада мұны 
қалай жасауға болатыны туралы айтылды.

Онлайн кездесу үлкен қызығушылық 
тудырып, қатысушылардың пікірлері 
бойынша пайдалы және нәтижелі болды.

Международная Ассоциация 
Социального Обеспечения 
(МАСО), основанная в 1927 г.,
под эгидой Международной 
организации труда, является 
ведущей международной орга-
низацией, объединяющей госу-
дарственные учреждения, орга-
низации и ведомства в сфере 
социального обеспечения. 
МАСО является единственной 
глобальной сетью организаций 
социального обеспечения. 
МАСО способствует повыше-
нию стандартов в управлении 
социальным обеспечением пу-
тем разработки профессио-
нальных руководств, распрост-
ранения экспертных знаний, 
оказания услуг и предоставле-
ния поддержки своим членским 

организациям из разных стран мира, 
что помогает им развивать динамич-
ные системы социального обеспече-
ния и социальную политику.

Сегодня МАСО насчитывает свыше 
320 членских организаций в 150-ти 
странах мира. Штаб-квартира МАСО 
в г. Женева (Швейцария). 

ЕНПФ является членом МАСО с 1 мая 
2015 года.

В октябре 2022 года в г. Марракеш 
(Марокко) под эгидой МАСО и по 
приглашению CDG Prévoyance (Кас-
са долгосрочных сбережений, Ма-
рокко) под высоким покровительст-
вом его величества Короля Мохам-
меда VI прошел Всемирный Форум
социального обеспечения (WSSF2022).

Всемирный форум проводится МАСО 
каждые три года и является важней-
шим международным событием в 
области социального обеспечения. 
В этом году в нем приняли участие 
более 800 представителей из более 
чем 150 стран Европы, Северной и 
Южной Америки, стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Африки.



В рамках Форума нынешнего года 
была подчеркнута ключевая роль 
социального обеспечения в развитии 
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НОВОСТИ СТАТИСТИКА

устойчивого и инклю-
зивного общества и
были продемонстри-
рованы институцио-
нальные инновации на
пути к созданию устой-
чивых, качественных, 
эффективно управляе-
мых и доступных сис-
тем социального обес-
печения.

В этой связи был пре-
зентован новый Доклад
МАСО 2022 года «Глобальные прио-
ритеты социального обеспечения: 
тенденции, проблемы и решения». В 
данном отчете представлен глобаль-
ный взгляд на события и тенденции, 
вызовы и инновации в области 
социального обеспечения.

Была отмечена роль интегрирован-
ных и стратегических подходов к
цифровым и человеческим возмож-
ностям учреждений социального 
обеспечения, которые оказались 
наиболее перспективными для пре-
доставления экономически эффек-
тивных высококачественных услуг и 
обеспечения готовности к кризисам, 
к примеру, на опыте пандемии
COVID-19. Цифровизация пенсион-
ных услуг является одним из важных 
направлений и в деятельности
ЕНПФ, чьи услуги почти на 93% ока-
зываются дистанционно.

На данном Всемирном Форуме евро-
пейские члены Бюро  МАСО одоб-
рили кандидатуру Председателя 

Правления АО «ЕНПФ» 
Жаната Курманова на
вступление в Руково-
дящий Комитет Евро-
пейской сети МАСО
(Steering Committee), 
который занимается 
общественной рабо-
той по реализации 
программы мероприя-
тий МАСО в европейс-
ком регионе.

Также в рамках Фору-
ма состоялась деловая встреча 
представителей АО «ЕНПФ» во главе с
Председателем Правления Курмано-
вым Ж.Б. с Генеральным Секре-
тарем МАСО господином Марсело 
Аби-Рамиа Каэтано по вопросу 
проведения Регионального круглого 
стола высокого уровня в г. Алматы.

Председателем Правления Фонда 
был представлен краткий обзор пен-
сионной системы Казахстана и 
роли в ней АО «ЕНПФ». Со стороны 
господина Марсело Аби-Рамиа Каэ-
тано была выражена полная под-
держка в проведении такой встречи
в Казахстане с участием МАСО. 
Стороны договорились о необходи-
мости проведении дальнейших тех-
нических переговоров по дате, прог-
рамме, участникам и другим аспек-
там мероприятия. 

Следующий Всемирный Форум со-
циального обеспечения пройдет в 
2025 году в Малайзии.

2022 жылдың 1 желтоқсанындағы 
жағдай бойынша 2021 жылдың қаң-
тарынан бері БЖЗҚ салымшылардың 
(алушылардың) тұрғын үй жағдайын 
жақсарту үшін жинақталған зейнет-
ақы қаражатын пайдалану туралы
1 340 016 өтінішін орындады. Уәкілет-
ті оператор-банктерде ашылған қа-
зақстандықтардың арнайы шотта-
рына БЖЗҚ шамамен 3,2 трлн теңге
қаржы аударды. Біржолғы зейнетақы 
төлемдерінің орташа сомасы – 2,4 
млн теңге. Алайда бұл көрсеткіш 
әр аймақта әртүрлі екенін атап өткен 
жөн. Мысалы, Маңғыстау облысының 
тұрғындары орта есеппен 3,8 млн
теңгені, Солтүстік Қазақстан облы-
сының тұрғындары 1,2 млн теңгені 
пайдаланған.

www.enpf.kz сайтындағы «Көрсеткіш-
тер» бөлімінде салымшылардың бір-
жолғы зейнетақы төлемдерін қан-
дай мақсаттарға пайдаланғаны/пай-
далануды жоспарлайтыны туралы 
егжей-тегжейлі ақпарат жарияланған. 
Мұндай ақпарат өңірлер бөлінісінде 
де берілген («Мақсаттар бойынша 
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
арналған біржолғы зейнетақы төлем-
дері» және тиісінше «Тұрғын үй жағ-
дайларын жақсартуға арналған бір-
жолғы зейнетақы төлемдері» шағын 
бөлімшелері). Мұндағы мәліметтер 
орындалған өтініштердің басым бө-
лігі әлі де Алматы қаласының тұрғын-
дарына тиесілі екенін көрсетеді 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН 
ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУДА?

(17,4%), Астана қаласы (14%), Маң-
ғыстау облысы (10,33%).

Уәкілетті операторлардан салым-
шылардың (алушылардың) жеке зей-
нетақы шоттарына (ЖЗШ) шамамен 
458,4 млрд теңге қаражат қайта-
рылды. Себебі, сұраным иесінің өтіні-
ші және өзге де себептермен қазақ-
стандықтар біржолғы зейнетақы төлем-
дерін белгіленген мерзімде тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға пайдаланбаған.

Салымшылар (алушылар) өздерінің 
жинақтарын пайдаланатын мақсат-
тарды талдай отырып, келесі негізгі 
бағыттарды атап өтуге болады. Көбі-
несе (барлық өтініштердің шамамен 
35,75%) - бұл азаматтық-құқықтық 
мәмілелер бойынша меншікке тұрғын
үй сатып алу (түпкілікті есеп айыры-
су) және жеке тұрғын үй салу (мен-
шігінде жер учаскесі болған жағ-
дайда). Өтініштердің шамамен 21% 
одан әрі жинақтау үшін тұрғын үй 
құрылыс жинақ ақшасына салымды 
толықтыру мақсатында орындалды. 
Өтініштердің осы мәнге жақын 
мөлшері (20,88%) салымшылардың 
(алушылардың) зейнетақы жинақта-
рын тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жүйесі бойынша пайдалануы үшін 
берілген. Өтініштердің шамамен 20% 
алғашқы жарнадан бастап қайта 
қаржыландыруға және толық өтеуге 
дейінгі ипотекалық тұрғын үй қары-
зын пайдалану мақсатында орын-
далды.
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Сонымен қатар, БЖЗҚ 314,9 млрд 
теңгеге емделуге берілген 398 875 
өтінішті орындады. Бұл ретте алуға бо-
латын орташа сома шамамен 0,8 млн
теңге. Көбінесе (өтініштердің 96%
астамы) қазақстандықтар өздерінің 
жинақтарын медициналық мақсат-
тарда стоматологиялық қызметтерге 
пайдаланады. Өтініштердің тек 2,8% 
офтальмологиялық қызметтерді алу 
мақсатында орындалды.

Салымшылардың (алушылардың) 
БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-на уәкілетті опе-
ратордан («Отбасы банкі» тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ) 32,1 млрд 
теңге қайтарылды. Бұл қаражат 
өтініш берушінің қалауы немесе өзге 
де себептер бойынша белгіленген 
мерзімде пайдаланылмаған.

Зейнетақы жинақтарын емделуге 
пайдалану жөніндегі өзекті статис-
тикамен www.enpf.kz сайтындағы 
«Көрсеткіштер» – «Емделуге берілетін 
біржолғы зейнетақы төлемдері» бө-
лімінен танысуға болады.

Ағымдағы жылдың 1 желтоқсанын-
дағы жағдай бойынша, инвестиция-
лық портфельді басқарушыларға 
(ИПБ)  8,7 млрд теңге аударылып, 
БЖЗҚ 5 909 өтінішті орындады. Бұл 
ретте бірегей өтініш берушілердің 
жалпы саны 3 388 адам. Бұл өз 
жинақтарының бір бөлігін бірнеше 
басқарушы компанияға беруге шешім 
қабылдаған салымшылардың бар 
екенін білдіреді. Аударымның орташа 
сомасы 1,5 млн теңге.

2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай 
бойынша нарықта бес ИПБ жұмыс 
істеуде: “Jusan invest” АҚ, “BCC In-
vest” АҚ, “Сентрас Секьюритиз” АҚ, 
“Halyk Global Markets” АҚ, “Halyk Fi-
nance” АҚ. Олар туралы ақпаратпен, 

инвестициялық декларацияларымен 
танысу үшін enpf.kz  сайтындағы “Қыз-
меттер” - “Инвестициялық портфель-
ді басқарушылардың тізілімі” бөлімі-
не кірсеңіз жеткілікті.

Зейнетақы жинақтарын сенімгерлік 
басқаруға беру бойынша егжей-
тегжейлі статистика enpf.kz сайтын-
дағы «Көрсеткіштер» - «Зейнетақы 
жинақтарын басқарушы компания-
ларға беру» бөлімінде жарияланған.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруға 
қатысты төрт ИПБ-мен шарт жасас-
ты. Осы ИПБ туралы ақпаратпен 
enpf.kz сайтындағы «Қызметтер» 
- «Инвестициялық портфельді бас-
қарушылар тізбесі» бөлімінде таны-
сып, инвестициялық декларацияла-
рын зерделеуге болады. 

Естеріңізге сала кетсек, БЖЗҚ-
дан зейнетақы активтерін алғаннан 
кейін ИПБ оларды ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылдың 3 ақпа-
нындағы №10 қаулысымен бекітілген 
Инвестициялық портфельді басқару 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру қа-
ғидаларында көрсетілген және ИПБ 
инвестициялық декларациясында 
көзделген рұқсат етілген қаржы 
құралдарына инвестициялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы Заңға сәйкес, ИПБ инвестиция-
лық басқаруды жүзеге асырғаны үшін 
комиссиялық сыйақы алуға құқылы. 
ИПБ сыйақысының шекті шамасы 
алынған инвестициялық табыстың 7,5%
аспауы тиіс. Комиссиялық сыйақының 
нақты шамасын жыл сайын ИПБ-ның 
басқарушы органы бекітеді және ол
жылына бір рет қана өзгеруі мүмкін. 
ИПБ комиссиялық сыйақысы туралы 
ақпарат enpf.kz сайтында да орна-
ластырылған.

КАК КАЗАХСТАНЦЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТ СВОИ 
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

переведено ЕНПФ 
на спецсчета 
казахстанцев, 
открытые в банках-
уполномоченных 
операторах

 3,2
трлн тг

средняя
сумма едино-
временных 
пенсионных 
выплат

 2,4 
млн тг

Жители Мангистауской области используют в среднем 3,8 млн тг, Северо-Казахстанской 
области – 1,2 млн тг. Больше всего исполненных заявлений приходится на долю жителей 
г. Алматы (17,4%), г. Астана (14%), Мангистауской области (10,33%).

возвращено на индивидуальные пен-
сионные счета (ИПС) вкладчиков (полу-
чателей) от уполномоченных операто-
ров в связи с тем, что единовременные 
пенсионные выплаты казахстанцами не 
были использованы в установленные 
законодательством сроки, по заявле-нию 
заявителя и иным причинам.

  458,4
млрд тг

на лечение по 398 875 заявлениям. При этом 
средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн 
тг. Чаще всего (более 96% заявлений) казахстанцы 
используют свои накопления в ме-дицинских целях на 
стоматологические услуги. Только 2,8% заявлений 
- с целью получения офтальмологических услуг. На 
ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 
32,1 млрд тенге от уполномоченного оператора 
(АО «Жилищный строительный сберегательный 
банк «Отбасы банк»). Данные средства не были 
использованы в установленные законодательством 
сроки, по заявлению заявителя и иным причинам

 314,9
млрд тг

               
вкладчиков (получателей) на использо-
вание пенсионных накоплений для 
улучшения жилищных условий

1 340 016
заявлений

с января 2021 года по состоянию на
1 декабря 2022 года ЕНПФ исполнено
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приобретение жилища в собственность 
по гражданско-правовым сделкам (окон-
чательный расчет) и строительство инди-
видуального жилого дома (при наличии в 
собственности земельного участка)

заявлений - на пополнение вклада в 
жилищные строительные сбережения 
для дальнейшего накопления

для использования вкладчиками (по-
лучателями) пенсионных накоплений по
системе жилищных строительных сбере-
жений

37,75%

21%

20,88%

на основании 5 909 заявлений. При этом 
общее количество уникальных заявителей 
составляет 3 388 человек, что означает, 
что есть вкладчики, которые решили 
передать часть своих накоплений нескольким 
управляющим компаниям. Средняя сумма 
перевода составляет порядка 1,5 млн тг.

 8,7 млрд
тг

заявлений исполнены в целях исполь-
зования ипотечного жилищного займа 
– от первоначального взноса до рефи-
нансирования и полного погашения

20%

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 декабря 
текущего года переведено

Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление 
также доступна на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» - «Передача пенсионных накоплений 
управляющим компаниям».

БЖЗҚ 
ЖАНЫНДАҒЫ 
ҚОҒАМДЫҚ
КЕҢЕС
БІРЖОЛҒЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ТӨЛЕМДЕРІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖИНАҚТАРЫНЫҢ 
КҮРТ АЗАЮЫНА 
АЛАҢДАЙДЫ

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қо-
ры» АҚ жанындағы Қоғамдық кеңестің 
кезекті 21 отырысында күн тәртібін-
дегі мынадай мәселелер қаралды:
1) «БЖЗҚ» АҚ-ның 2022 жылғы
9 айдағы қызметі туралы есебі. 
2) Қоғамдық кеңестің БЖЗҚ мен ҚР 
ҰБ-қа жіберген ұсыныстарына қа-
тысты жүргізілген жұмыс туралы 
ақпарат. 
3) Акциялары зейнетақы активтері 
портфеліне орналастырылған эми-
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тент акционерлерінің жалпы жина-
лыстарына БЖЗҚ-ның қатысуы тура-
лы ақпарат.

Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, 2022
жылдың 1 қазанына БЖЗҚ салым-
шыларының шоттарында 14,1 трлн 
теңгеден астам зейнетақы жинақта-
ры бар.

Бұл ретте 2022 жылы зейнетақы 
капиталын қалыптастырудың негізгі 
аспектілері бойынша өсім болды. 
Белсенді шоттар саны көбейді (2021 
жылғы 1 қазанда 6,6 млн. болса, 
биыл 6,7 млн., өсім - 2%). Сондай-ақ, 
жарналардың жүйелілігі 2% артып, 
орташа жарна мөлшері 24% өсті. 
Зейнетақы жарналары көлемінің өсімі 
өткен жылмен салыстырғанда 29% 
болды. Өткен жылмен салыстырған-
да төлемдер көлемі төмендеді (49%).
Бұл тұрғын үй жағдайларын жақсар-
туға және емделуге арналған бір-
жолғы зейнетақы төлемдері түріндегі 
шығыс ағындардың төмендеуіне бай-
ланысты. 2022 жылғы 1 сәуірден 
бастап зейнетақы жинақтарының 
ең төменгі жеткіліктілік шектерінің 
ұлғаюына орай зейнетақы жинақта-
ры көбейді және сәйкесінше жинақ-
тардың тікелей мақсаты - зейнеткер-
лік жасқа толу, мүгедектік, тұрақты 
тұруға кету, мұрагерлік бойынша тө-
лемдер өсті (төлемдердің өсуі 19%).

БЖЗҚ-ның ҚР халқының зейнетақы 
жинақтарын жоспарлау мәдениетін 
дамыту жөніндегі корпоративтік стра-
тегиясының мақсатын іске асыру 

шеңберінде есепті кезеңде қатысу-
шылардың жалпы саны 519,3 мың 
адам болған 24,3 мың онлайн және 
көшпелі тұсаукесер өткізілді. Қор 
бөлімшелері мен қызмет көрсету 
орталықтарында есепті кезең ішінде 
230,7 мың адамға дербес қаржылық 
кеңес беру бойынша қызметтер 
көрсетілді.

Ұсынылған ақпаратты талқылай оты-
рып, Кеңес мүшелері салымшылар-
дың жеке жинақтарына ғана емес, 
жалпы зейнетақы жинақтарының 
кірістілігіне де кері әсерін тигізетін 
жүйеден қомақты көлемде алынған 
біржолғы зейнетақы төлемдері дере-
гіне алаңдаушылық білдірді. Сарап-
шылардың пікірінше, қаражаттың 
едәуір азаюы зейнетақы активтері-
нің портфелін тұрақтандыра алатын 
жаңа кіріс құралдарын сатып алуға 
мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар 
зейнетақы жүйесінен қаражат алу 
инфляцияның өсуіне де  әсер етеді.

Кеңес мүшелері жинақтарды жаппай
алып қою жалғасқан жағдайда 
шиеленісуі мүмкін жүйелік тәуекел-
дерге назар аударды. Қоғамдық 
кеңес әлеуметтік-экономикалық көр-
сеткіштерді ескере отырып, ең тө-
менгі жеткіліктілік  шектерін (ТЖШ) 
қайта қарау керектігін, сондай-ақ,
ТЖШ мөлшерін айқындау үшін эко-
номикалық тұрғыдан неғұрлым негіз-
делген көрсеткіш ретінде зейнетақы 
аннуитетінің құнын да қарастыру  
мүмкіндігін алға тартты.

Осыған сүйене отырып, Қоғамдық 
кеңес инвестициялық портфельді 
басқаруды жақсарту, инвестициялық 
портфельдегі мемлекеттік бағалы 
қағаздардың кірістілігін арттыру, не-
ғұрлым табысты құралдардың келе-
шегі бар тізбесін айқындау және 
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 
барлық қатысушыларының жинақ-
тарын инфляциядан ағымдағы қор-
ғауға қатысты жүйелі шараларды 
әзірлеу қажеттігін атап өтті. 

Сондай-ақ, отырыста Қоғамдық Ке-
ңестің БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
инвестициялау бойынша шешім 
қабылдау, БЖЗҚ корпоративтік 
басқаруын ұйымдастыру, БЖЗҚ қыз-
метін қаржыландыру, зейнетақы 
жарналары, БЖЗҚ-ның зейнетақы
активтерін басқарушы компания-
лардың инвестициялық басқаруына 
беру, БЖЗҚ активтерін инвестиция-
лық басқару, инвестициялық қызметті 
бақылау бойынша жинақтаушы зей-
нетақы жүйесін дамытуға қатысты  
бұған дейінгі жасаған ұсыныстары-
ның орындалу барысын қамтитын  
ақпараттар ұсынылды.

Алынған ақпаратты талқылай отырып, 
Кеңес мүшелері жүйелі тәуекелдерді 
жою үшін жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін одан әрі дамыту, тәуекелдерді, 
оның ішінде болашақта дұрыс емес 
инвестициялық шешімдер қабылдау 
мүмкіндігінің тәуекелдерін болдырмау 
жөнінде шаралар қабылдау жөнінде 
неғұрлым батыл қадамдар қажет 
деген пікір білдірді.

Атап айтқанда, IFC ұсынымдарын 
қоса алғанда, әлемдік стандарттарға 
сәйкес жинақтаушы зейнетақы жүйе-
сінің негізгі инфрақұрылымдық опера-
торы ретінде БЖЗҚ корпоративтік 
басқаруын одан әрі жетілдіру бойын-
ша ұсыныстар берілді. БЖЗҚ жанын-
дағы Қоғамдық кеңесті стейкхол-
дерлер (мүдделі тараптар) құрамына 
енгізу, сондай-ақ, тәуелсіз дирек-
торлар санын көбейту туралы ұсыныс 
айтылды. 

Қоғамдық кеңесте акциялары зей-
нетақы активтері портфелінде орна-
ласқан эмитент акционерлерінің 
жалпы жиналыстарына БЖЗҚ-ның 
қатысуы туралы және салымшы-
лар мен алушылардың мүддесі үшін
2022 жылғы 19 мамырдан 31 қазанға 
дейінгі кезеңде осы компаниялар-
дың 16 жылдық (кезектен тыс) жина-
лыстарына БЖЗҚ-ның қатысуы ту-
ралы ақпарат берілді.

Отырыс барысында Қоғамдық кеңес-
тің құрамы жаңартылды. Бірауыз-дан 
дауыс беру нәтижелері бойынша 
оған қаржыгер Мұрат Темірханов пен 
белгілі журналист Николай Дрозд 
қосымша кірді. Елнұр Шалқыбаев 
Кеңес шешімі бойынша шақырылған 
қатысушы ретінде қабылданды.

Отырыстың барлық материалдары 
enpf.kz сайтындағы «Қоғамдық ке-
ңес» - «Хаттамалар, тұсаукесерлер
мен медиа» бөліміне орналастырыл-
ған.  
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В соответствии с требованиями зако-
нодательства, за один месяц до нас-
тупления нового года ЕНПФ опуб-
ликовал пороги минимальной доста-
точности пенсионных накоплений 
(ПМД) на 2023, которые составили от 
3 до порядка 10 миллионов тенге в 
зависимости от возраста.

Методика расчета ПМД утверждена 
Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан (№1042 от 2 
октября 2013 года (с изменениями и 
дополнениями от 6 января 2021 года). 

Согласно утвержденной Методике, 
величины ПМД пересматриваются 
ежегодно для каждого возраста и 
учитывают повышение (индексацию) 
будущих пенсионных выплат и 
пенсионных взносов.

Азат Сапин, начальник отдела 
актуарных расчетов и прогнозов 
Департамента стратегического раз-
вития АО «ЕНПФ».

- Некоторые изменения величин 
порогов объясняются тем, что 
при их расчете используются 
такие социальные показатели как 
минимальная заработная плата, 
минимальная пенсия, величина 
прожиточного минимума, которые 
ежегодно индексируются.

Например, на 2023 год предусмотре-
но, что минимальная заработная пла-
та составит 70 000 тенге, минималь-
ная пенсия 53 076 тенге, минимальный 
размер государственной базовой 
пенсионной выплаты составит
24 341 тенге, прожиточный мини-

мум - 40 567 тенге. 
Повышены и другие со-
циально-значимые показа-
тели, которые учитываются 
при расчете порогов. То есть, 
некорректно говорить об изменении 
методики расчетов ПМД. Меняются 
только показатели, а сама Методика 
расчетов с начала 2021 года, когда 
появилась возможность изъятия пен-
сионных накоплений сверх порога 
достаточности, не менялась.

Граждане РК имеют право исполь-
зовать часть пенсионных накопле-
ний для улучшения жилищных усло-
вий, лечения, не входящего в гаран-
тированный объём бесплатной ме-
дицинской помощи и ОСМС, или 
переведя средства управляющим 
компаниям. Пенсионные накопления 
в пределах доступной для изъятия 
суммы могут быть использованы 
неограниченное количество раз.

По состоянию на 1 декабря 2022 
года ЕНПФ исполнил 1 340 016 заяв-
лений вкладчиков (получателей) на 

использование пенсионных накоп-
лений для улучшения жилищных 
условий. На спецсчета казахстан-
цев, открытые в банках-уполномо-
ченных операторах, ЕНПФ перевел 
порядка 3,2 трлн тенге. Стоит отме-
тить, что более 458 млрд тенге было 
возвращено на индивидуальные пен-
сионные счета (ИПС) вкладчиков в 
связи с тем, что единовременные 
пенсионные выплаты казахстанцами 
не были использованы в установ-
ленные законодательством сроки, 
либо по заявлению заявителя и иным 
причинам. Также ЕНПФ исполнил
398 875 заявлений на лечение на
общую сумму 314,9 млрд тг. Возв-
ращено в ЕНПФ 32,1 млрд тг.

Важно отметить, что накопительная 
пенсионная система Казахстана 
ориентирована на обеспечение 
адекватного уровня жизни после 

Азат Сапин, начальник отдела 
актуарных расчетов и прогнозов 

Департамента стратегического 
развития АО «ЕНПФ»


Методика расчета ПМД утверждена Постановлением 
Правительства Республики Казахстан
(№1042 от 2 октября 2013 года
(с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).
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выхода на пенсию. Позитивно по-
влиять на будущую пенсию могут 
только регулярность и размер взно-
сов. Поэтому стоит чётко понимать: 
вывод средств из пенсионного фон-
да приводит к уменьшению конечно-
го размера пенсии. Перед изъятием 
пенсионных средств стоит трезво 
оценить приоритеты настоящего и 
будущего. Так, к примеру, по состоя-
нию на 1 ноября 2022 года сумма 
средней ежемесячной выплаты по
графику из ЕНПФ (в связи с дости-
жением пенсионного возраста) сос-
тавила 29 877 тенге, а максималь-
ная сумма ежемесячной выплаты
707 326 тенге. Такая разница нагляд-
но показывает важность сохранения и 
приумножения пенсионных накоплений.

Достаточность накоплений граждан 
для обеспечения достойных пенсий в 
будущем — основная причина повыше-
ния порогов достаточности.

Изъятия из пенсионного фонда нега-
тивно сказываются на множестве 
факторов. К примеру, значительные 
досрочные денежные оттоки из нако-
пительной пенсионной системы сни-
жают инвестиционные возможности 
пенсионных активов, оказывают влия-
ние на инвестиционную доходность и 
инфляцию. Существенная часть пен-
сионных активов инвестируется во внут-
реннюю экономику, содействуя её 
укреплению и развитию. Несбаланси-
рованные досрочные изъятия капи-
тала могут отрицательно сказаться на 
структуре портфеля пенсионных акти-
вов и, как следствие, на инвестиционной 
доходности.

Примечание: в статье использован аналитический обзор, подготовленный 
агентством ranking.kz на основе данных из открытых источников.

ПОРОГИ МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПОРОГИ МИНИМАЛЬНОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 01.01.2023

Жасы / 
Возраст

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Жасы / 
Возраст

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Зейнетақы жинақтарының төменгі 
жеткіліктілігінің шегі, теңге / Порог 
минимальной достаточности, в тенге
 
3 260 000   
3 380 000   
3 510 000   
3 630 000   
3 760 000   
3 890 000   
4 030 000   
4 160 000   
4 300 000   
4 440 000   
4 580 000   
4 720 000   
4 870 000   
5 010 000   
5 160 000   
5 310 000   
5 470 000   
5 620 000   
5 780 000   
5 940 000   
6 100 000   
6 270 000

Зейнетақы жинақтарының төменгі 
жеткіліктілігінің шегі, теңге / Порог 
минимальной достаточности, в тенге

6 440 000   
6 610 000   
6 780 000   
6 950 000   
7 130 000
7 310 000
7 490 000   
7 670 000   
7 860 000   
8 050 000   
8 240 000   
8 440 000   
8 640 000   
8 840 000   
9 040 000   
9 250 000   
9 460 000   
9 670 000   
9 890 000   
9 890 000   
9 890 000   
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СҰХБАТ СҰХБАТ

- 2014 жылы Қазақстан 
Республикасының зейнетақы 
жүйесін 2030 жылға дейін одан 
әрі жаңғырту тұжырымдама-
сы бекітілді. Осы құжатта көз-
делген шаралар жақын бола-
шақта қазақстандықтардың 
зейнетақы жүйесі мен жинақ-
тарына қалай әсер етеді?

– Қазақстандық зейнетақы жүйесін 
жаңғырту тұжырымдамасы 2014 жы-
лы қабылданып, оның көптеген 

ережелері жүзеге асырылды. Тұжы-
рымдаманың көптеген ережелері 
орындалды. Кейбір тұстары қазіргі 
нақты жағдайды ескере отырып, даму 
мен жетілдіруді қажет етеді. Оның 
мақсаты - барлық мүдделі тараптар-
дың (мемлекеттің, жұмыс берушілер-
дің және қызметкерлердің) қатысуы-
мен көп деңгейлі зейнетақы жүйесін 
дамыту арқылы азаматтарымыздың 
зейнетақы кірістерінің өсуін қамтама-
сыз ету. Сондай-ақ, ол еңбек қызметі 
аяқталғаннан кейін азаматтарды 
лайықты зейнетақымен қамтамасыз 

ету үшін жоспарлы қадамдарды көз-
дейді.

Зейнетақы жүйесі мемлекеттің эконо-
микалық және әлеуметтік жағдайы-
ның айнасы болып табылады. Қазақс-
танның зейнетақы жүйесін 2030 жыл-
ға дейін дамытудың негізгі мақсаты – 
еңбек қызметі кезеңінде қызметкер-
дің табысын зейнетақымен қамсыз-
дандырудың ең төменгі стандарты 
ретінде жоғалған табысының 40%-
нан төмен емес деңгейде жиынтық 
зейнетақы төлемдерімен алмастыру 

коэффициентін сақтау. Бұл Халық-
аралық еңбек ұйымы және басқа да 
халықаралық ұйымдардың талабы.
 
Қазір жиынтық зейнетақыда мемле-
кеттік бюджеттен төлемдер басым. 
Мәселен, 2021 жылдың қорытынды-
сы бойынша барлық зейнетақы алу-
шылар бойынша табысты алмастыру 
коэффициентінің орташа көрсеткіші 
шамамен 52% болды. Оның ішінде 
базалық зейнетақы есебінен – 13%, 
ортақ зейнетақы есебінен – 28%, 
жинақтаушы зейнетақы есебінен – 
11%. Жинақтаушы құрамдауыштың 
төмен салымы жарна мөлшерінің 
аздығына (10%), зейнетақы жинақ-
тарын қалыптастырудың толық емес 
мерзіміне және жарналардың тұрақ-
ты аударылмауына байланысты. 
Мысалы, Экономикалық Ынтымақ-
тастық және Даму Ұйымына (ЭЫДҰ) 
кіретін елдер бойынша жарналар 
мөлшерлемесінің орташа көрсеткіші 
шамамен 18% құрайды. ЭЫДҰ-ның
актуарлық есептеулеріне сәйкес ны-
саналы алмастыру коэффициентіне 
кемінде 30% қол жеткізу үшін шама-
мен 13% болатын жарна мөлшерле-
месі қажет. Бұл ретте қызметкер 
зейнетақы жарналарын 40 жылдық 
кезең ішінде, яғни барлық еңбек 
қызметі ішінде аударуы тиіс. Өзде-
ріңіз білетіндей, Қазақстандағы жи-
нақтаушы зейнетақы жүйесі 1998 
жылдан бастап жұмыс істей бастады, 
яғни 24 жыл ғана өтті. Осы уақыт 
ішінде азаматтардың барлығының 
бірдей зейнетақы жарналарын тұрақ-
ты төлей бермейтінін де ескерген жөн.

- Соңғы жылдары БЖЗҚ 
алдына қандай жаңа бағыттар 
мен міндеттер қойылды? Қор
халыққа қызмет көрсетуді 
қалай дамытады және шығын-
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дарын қалай оңтайланды-
рады?

- Тұрғын үйге және емделуге бір-
жолғы төлемдермен байланысты 
жаңа зейнетақы қызметтерін көрсету,
салымшыны таңдау бойынша жинақ-
тарды басқарушы компанияларға 
аудару, ЕАЭО-ның еңбек мигрантта-
ры туралы келісімі бойынша Қазақ-
стан Республикасы атынан құзыретті 
органның функцияларын жүзеге 
асыру және басқа да міндеттер 
БЖЗҚ алдына соңғы жылдары қоса 
қойылды. Мысалы, 2021 жылы Қор 
өз салымшыларына 40 миллионнан 
астам қызмет көрсетті.

БЖЗҚ қызметінің ауқымы едәуір 
кеңейгеніне қарамастан, осы шара-
ларды орындауды Қор әкімшілік шы-
ғындарды көбейтпей және штатты 
ұлғайтпай сәтті жүзеге асырды. Кор-
поративтік даму стратегиясы шең-
берінде жүргізілген БЖЗҚ-ның биз-
нес-процестерді оңтайландыру және 
автоматтандыру, электрондық қыз-
меттерді дамыту, еңбек өнімділігін
арттыру жөніндегі мақсатты жұмыс-
тар нәтижесінде 2017-2021 жылдарға 
арналған шығыстар айтарлықтай 
төмендеді. Атап айтқанда, қызмет-
керлерге жұмсалатын шығыстар 
13,2% немесе 1,2 млрд теңгеге 
азайып, жалпы бес жыл көлемінде 
штат саны 35% немесе 807 бірлікке 
қысқарды (2 302-ден 1 495 штат 
бірлігіне дейін).

Қордың жалпы әкімшілік шығыста-
рының едәуір үлесін ақпараттық 
жүйелер, бағдарламалық қамтамасыз 
ету мен жабдықтар, интернет, пошта
байланысы қызметтері, басқа да 
байланыс арналарына техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және сүйе-

мелдеу үшін жұмсалған шығыстар 
құрайды. Бұл шығыстар зейнетақы 
жинақтарының сенімді есебі, салым-
шылардың дербес деректерінің 
сақталуы мен қорғалуы бойынша 
жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз 
ету үшін қажет. Сондай-ақ, тұрғын-
жайларды жалға алу шығындары 
42,2% немесе 433 млн теңгеге 
төмендеді. Оның ішінде БЖЗҚ-ның 
қызмет көрсету кеңселеріне жүгінуді 
талап етпейтін цифрлық қашықтық-
тан сервистерді кеңейту және өңірлік 
желіні 24% оңтайландыру есебінен 
Қор кеңселері 231-ден 176-ға дейін 
азайтылды. Зейнетақы қызметтерін 
көрсетудің электрондық тәсілдерін 
біртіндеп енгізу және зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы са-
лымшыларды хабардар ету бойын-
ша пошта қызметтерінің шығыны 
38,5% немесе 126 млн теңгеге 
қысқарды.  2017-2021 жылдардағы 
жалпы әкімшілік және персоналға 
арналған шығыстар инфляция дең-
гейінің және көрсетілетін қызмет-
тердің өсуіне қарамастан 5,1% 
немесе 659 млн теңгеге азайтылды. 
Ал осы бес жылдық кезеңде БЖЗҚ 
көрсететін қызметтердің тізбесі мен 
саны 3,2 есеге ұлғайды.

2022 жылдың мамыр айында БЖЗҚ
Халықаралық Еңбек Ұйымы жанын-
дағы Халықаралық әлеуметтік қам-
сыздандыру қауымдастығының (ISSA) 
Құрмет грамотасымен марапаттал-
ды. Мұндай мәні зор мәртебеге 
Қор Еуропаның 20 елінен келген 
96 үміткердің арасында “2017-2021 
жылдарға арналған Корпоративтік 
даму стратегиясын іске асырудағы 
ерекше айырмашылығы үшін, атап
айтқанда тең қолжетімділікті қам-
тамасыз ету, заманауи ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 

енгізу және халықтың қаржылық 
сауаттылығын арттыру есебінен 
жинақтаушы зейнетақы жүйесімен 
қамтуды кеңейтудегі табыстары үшін” 
ие болды.

– Қор қызметін реттеу және 
қаржыландыру мәселелері 
бойынша қандай түсініктеме 
берер едіңіз?

- «БЖЗҚ» АҚ ҚР “Қазақстан Рес-
публикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы” Заңына сәйкес 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғам нысанында құрылды. Сондай-
ақ, Қор өз қызметінде ҚР “Акцио-
нерлік қоғамдар туралы” және ҚР 
“Коммерциялық емес ұйымдар ту-
ралы” Заңдардың нормаларын да 
басшылыққа алады. Коммерциялық 
емес ұйым - бұл өз қызметінің негізгі 
мақсаты ретінде пайда табу және 
алынған пайданы қатысушылар 
(акционерлер) арасында бөлмейтін 
ұйым. Осыған байланысты халықты 
әлеуметтік қамсыздандыру саласында 
қызметтер көрсетуге бағдарланған 
ұйымдар коммерциялық емес ұйымдар 
нысанында құрылады. Барлық та-
быс салымшыларға (алушыларға) 
көрсетілетін қызметтердің сапасын 
арттыруға, халыққа қызмет көрсе-
тудің қазіргі заманғы әдістерін енгізу-
ге бағытталады. 

Қордың қызметі мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен қаржыландырыл-
майды. ҚР «Зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы» Заңының 34-ба-
бының 8-тармағы бойынша Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры өз 
қызметі үшін комиссиялық сыйақы 
алуға құқылы. Қордың меншікті ка-
питалының қаражаты оның зейнет-
ақы қызметтерін көрсетуге байла-

нысты негізгі қызметін қаржыланды-
ру үшін пайдаланылады. Бұл да 
салымшылардың мүддесі үшін БЖЗҚ 
комиссиялық сыйақысын одан әрі
төмендетуді қамтамасыз етуге мүм-
кіндік береді. 2014 жылдан бастап 
БЖЗҚ комиссиялық сыйақысының 
төмендеу серпіні былайша болды: 
комиссиялық сыйақы 2014 жылы 
зейнетақы активтері бойынша 0,025% 
болса, 2022 жылы 0,01% дейін 
төмендеді. Ал инвестициялық кірістен 
алынатын комиссиялық сыйақы 2014 
жылы 7,5% болса, 2021 жылдан 
бастап БЖЗҚ инвестициялық кірістен 
комиссиялық сыйақы алмайды. 
БЖЗҚ-ның жылдық комиссиялық 
сыйақысының тиімді мөлшерлемесі 
әлемдегі ең төмен мәндердің бірі 
болып табылады.

- БЖЗҚ-ға барлық зейнетақы 
активтерін біріктіргеннен кейін 
Ұлттық Банк жеке зейнетақы 
қорларымен салыстырғанда 
инвестициялық портфельдің 
жоғары сапасын және жоғары 
инвестициялық кірістілігін 
қамтамасыз етуде. Ағымдағы 
жылғы көрсеткіш туралы не 
айтуға болады?
 
– Соңғы жылдар әлем экономикасы 
үшін оңай болған жоқ. Қаржы-
экономикалық дағдарысы сейілмей 
тұрып коронавирус індеті басталды.
Ал биыл қаржы нарығына мен 
зейнетақы жүйесіне геосаяси құбы-
лыстар қатты әсер етуде.

БЖЗҚ-ның зейнетақы және меншік-
ті активтерін басқару кезінде Ұлт-тық 
Банк кірістілік пен тәуекелді ескере 
отырып, қауіпсіздік пен инвестиция-
ға теңгерімді көзқарас қағидаттарын 
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қатаң сақтап келеді. Қор салымшыла-
рының зейнетақы жинақтарының 
сомасы 2022 жылғы 1 желтоқсанға 
14,4 трлн теңгеден асты. Зейнетақы 
жинақтарындағы жинақталған таза
инвестициялық кірістің үлесі 36%. 
2014 жылдан бастап Ұлттық банк
қамтамасыз еткен таза инвести-
циялық кіріс (барлық зейнетақы 
активтерін БЖЗҚ-ға біріктіру үрдісінің 
аяқталуы) 6,8 трлн теңге болды. 
2022 жылы орын алған қаржы 
нарығының құбылмалылығына қара-
мастан, зейнетақы активтерінің 
инвестициялық портфелін құралдар, 
салалар және валюталар бойынша 
әртараптандыру есебінен оң инвес-
тициялық кіріс алынды. Салымшылар 
мен алушылардың шоттарына 806
млрд теңге мөлшерінде таза инвес-
тициялық кіріс есептелді. Зейнетақы 
активтері бойынша ҚР Ұлттық Банкі 
қамтамасыз еткен соңғы 12 айдағы 
кірістілік (2021 жылдың желтоқсан 
айынан 2022 жылғы қарашаға дейін) 
5,91% құрады. 
         
- Мемлекет басшысы тарапы-
нан халыққа БЖЗҚ-дағы жи-
нақтарын мерзімінен бұрын 
пайдалануға мүмкіндік беріл-
ген шешім қоғамды дүр сіл-
кіндірген оқиғалардың бірі бол-
ғаны ақиқат. Қазір жағдай қа-
лай? Елдің екпіні басылды ма?

- Өз жинақтарын баламалы мақ-
саттарға – тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға немесе емдеуге пайдалану 
мүмкіндігі жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің тиімділігі мен нәтижелілігін 
көрсетті. Жұртшылық Қордағы өз 
жинақтарының «ешқайда жұмсалып 
кетпей» нақтылы қаражат екендігіне 
және пайдалануға болатындығына 

көздерін жеткізді. Бірақ бұл 
мүмкіндікті негізінен өз кірістерінен 
Қорға тұрақты және толық көлемде 
зейнетақы жарналарын аударып 
тұрған азаматтар ғана пайдалана 
алғанын атап кеткен жөн.

2022 жылғы 25 желтоқсандағы жағ-
дай бойынша 2021 жылдың қаң-
тарынан бері БЖЗҚ салымшылардың 
(алушылардың) тұрғын үй жағдайын 
жақсарту үшін жинақталған зейнетақы 
қаражатын пайдалану туралы 1,34 
миллион өтінішін орындады. Уәкілетті 
оператор-банктерде ашылған қазақ-
стандықтардың арнайы шоттарына 
БЖЗҚ 3,2 трлн теңгеден астам 
қаржы аударды. Біржолғы зейнет-
ақы төлемдерінің орташа сомасы –
2,4 млн теңге. Емдеу үшін жалпы 
сомасы 318 млрд теңгеге 401 165
өтініш орындалды. Бұл ретте қара-
жатты алудың орташа сомасы ша-
мамен 800 мың теңге болды. Әрине, 
кейінгі кезде зейнетақы жинақтарын 
алу қарқыны төмендеді. Бірақ 2022 
жылдың соңғы айларында тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға және емделуге 
зейнетақы жинақтарын пайдаланудың 
ай сайынғы сомасы орта есеппен 
10-12 млрд теңгені құрап, ай сайын 
тұрақты түрде берілген өтініштер 
саны 5 мыңнан 7 мыңға дейін жетті.

Айта кету керек, халыққа 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын пайдаланумен қатар, 
инвестициялауға қатысу мүмкіндігі 
де берілді. Осы мақсатта БЖЗҚ 
бес инвестициялық портфельді 
басқарушы (ИПБ) компаниялармен 
зейнетақы активтерін сенімгерлік 
басқару туралы шарттар жасасты. 
Инвестициялық портфельді 
басқарушыларға ағымдағы жылдың 
25 желтоқсанындағы жағдай 

бойынша шамамен 9 млрд теңге 
аударылып, БЖЗҚ 6 мың өтінішті 
орындады. Аударымның орташа 
сомасы 1,5 млн теңге. Зейнетақы 
жинақтарын сенімгерлік басқаруға 
беру бойынша толық статистика 
enpf.kz сайтындағы “Көрсеткіштер” - 
“Зейнетақы жинақтарын басқарушы 
компанияларға беру” бөлімінде 
қолжетімді. 

- Елімізде 2,1 миллионнан 
астам адам өзін өзі жұмыспен 
қамтамасыз етіп отырғандар. 
Олардың зейнетақы қорына 
қаржы аудару мәселесі үне-
мі жетілдіруді талап ететін 
бағыттардың бірі. Соған орай
аталмыш санаттағы азамат-
тарға зейнетақы жарнасын 
қалай аударуларына болады?

- Бірыңғай жиынтық төлем (бұдан 
әрі - БЖТ) үш жыл бұрын енгізілді. 
Бұл өзін-өзі жұмыспен қамтитын 
азаматтарға кәсіптерін тіркетіп, 
көптеген жеңілдіктер алуға мүмкіндік 
беретін төлем түрі. Сондай-ақ, төлем 
мөлшері ай сайынғы табысқа тәуелді 
емес. Ол жыл бойына өзгеріссіз 
қалады. Бірыңғай жиынтық төлем – 
ресми түрде жұмыс істемейтін тұл-
ғалардың қызметін салық 
органдарында тіркеудің жеңілдетілген 
тәртібін көздейді. Төлемнің бұл түрі 
– азамат еңбек ету қабілетінен, 
жұмысынан, асыраушысынан 
айырылғанда, жүктілік пен босану, 
бала асырап алған, 1 жасқа дейін 
бала күтімі жағдайларында да 
әлеуметтік төлемдер алуға мүмкіндік 
береді. БЖТ төлеушілердің табысы 
жылына 3 миллион 114 мың теңгеден 
аспауы керек. Бірыңғай жиынтық 

төлемнің 10% – жеке табыс салығы, 
20% – әлеуметтік аударымдар, 30% – 
міндетті зейнетақы жарналары, 40% 
– міндетті медициналық сақтандыру 
қорына түседі. 

Бірыңғай жиынтық төлемді енгізудің 
басты себебі – бейресми жұмыспен 
қамтылған тұлғалардың қызметін тір-
кеуді жеңілдету. БЖТ енгізілгеннен 
кейін аталған тұлғалар барлық тө-
лемдерді төлеуге және әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесіне қатысу 
мүмкіндігіне ие болды. Жалпы БЖТ 
енгізу азаматтарды “көлеңкеден” 
шығаруға көмектесті. Басқаша айт-
қанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушы-
лар жұмыс берушілермен ресми 
түрде жасалған еңбек келісім-
шартсыз табыс табатын тұлғалар 
болып табылады. 

Жыл ішінде БЖТ түскен шоттардың 
саны 250 мыңнан асты. Сондай-
ақ, БЖТ артықшылығы – азаматтар 
БЖЗҚ-да өздерінің зейнетақы жи-
нақтарын толықтырудан басқа БЖТ 
төлеушілер үшін зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне байланысты базалық 
зейнетақы төлемін алу мүмкіндігіне де 
ие болады. 
         
- Цифрландыру реформасы-
на байланысты БЖЗҚ-да
қандай жұмыстар атқарылып
жатыр? Қордың өз салым-
шылары мен алушыларына 
көрсететін электрондық қыз-
меттерінің деңгейі қандай?

- БЖЗҚ өз қызметтерінің 93%-дан 
астамын электрондық форматта
көрсетеді. Олардың көпшілігін Қор
сайты немесе мобильді қосым-
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шасындағы Жеке кабинет арқылы 
алуға болады. Қазақстандықтар өзде-
рінің зейнетақы жинақтары туралы
ақпаратқа белсенді түрде қызы-
ғушылық танытуда. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры ағымдағы жылдың 10 айында 
салымшылар мен алушыларға жеке 
зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) жай-
күйі туралы 22,6 млн үзінді көшірме 
берді. Оның 17,8 млн (78,5%) 
электрондық форматта берілді. 
Үзінді көшірме беру - БЖЗҚ-ның ең 
танымал қызметі. БЖЗҚ сайтында 
да, мобильді қосымшасында да 
бар Жеке кабинетте салымшылар 
өз деректемелеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу, ЖЗШ 
бар екендігі туралы анықтама 
алу, 1 немесе 2 топ мүгедектігінің 
белгіленуіне байланысты зейнетақы 
төлемдерін тағайындау туралы өтініш 
беру сияқты қызметтерді кез келген 
уақытта және кез келген жерде 
ала алады. Электрондық egov.kz 
үкімет порталымен интеграцияның 
арқасында жинақтар туралы 
ақпаратты алу мүмкіндігі де бар.

Ал биыл енгізілген “Заңды тұлғаның 
кабинеті” қызметі жұмыс берушілерге 
өз қызметкерлерінің зейнетақы 
аударымдарын жеңілдетуге тамаша 
мүмкіндік ұсынады. Сондай-ақ, 
қызметтердің бір бөлігі автоматты 
режимде көрсетіледі. Мысалы, 
жарналардың барлық түрлері 
бойынша шоттар ашу алғашқы жарна 
түскен кезде өтінімсіз жүргізіледі. 

- 2022 жылы нарықта ерлі-
зайыптылардың ортақ зейнет-
ақы аннуитеті қолданысқа 

енді. Бұл бастаманың ҚР «Қа-
зақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
сақтандыру нарығын және 
бағалы қағаздар нарығын 
реттеу мен дамыту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» 
заң жобасында бекітілгені 
белгілі. Осы шара азаматтар 
өміріне қандай жаңалық алып 
келеді? 

- Иә, 2022 жылдың қыркүйегінен бас-
тап “Бірлескен аннуитет” ұғымы енгі-
зілді. Бұл Қазақстан Республикасы-
ның “Неке және отбасы туралы” 
кодексіне сәйкес ерлі-зайыптылар 
немесе жақын туыстар болып табы-
латын екі сақтанушының (сақтан-
дырылған) зейнетақы аннуитеті шар-
тына қатысуын білдіретін өнім. Бір-
лескен аннуитеттің классикалық 
зейнетақы аннуитетінен айырма-
шылығы зейнетақы жинақтарын бірік-
тіруге және зейнетақы аннуитеті 
шарты бойынша кірістерді қайта бөлу-
ге мүмкіндік берілген. Халықаралық 
тәжірибеге сәйкес, жеке және бір-
лескен зейнетақы аннуитеттері 
өмірлік төлемдер арқылы зейнет-
ақыны жоспарлаудың қаржылық 
құралы болып табылады. Егер жеке
зейнетақы аннуитеті тек бір адамның
(аннуитет бойынша төлем алушы – 
аннуитеттің) өмір сүруіне негізделсе,
бірлескен аннуитет екі адамның
(аннуитенттердің/ерлі-зайыптылар-
дың) өмір сүруін ескереді. Жеке зей-
нетақы аннуитеті шеңберінде төлем-
дер әдетте аннуитенттің қайтыс болуы-
на байланысты тоқтатылса, бірлескен 
зейнетақы аннуитеті кезінде төлем-
дер тоқтатылмай, ерлі-зайыптылар-

дың бірінің дәм-тұзы таусылғанша 
жүзеге асырылады. Осылайша, бір-
лескен зейнетақы аннуитеті ерлі-
зайыптылардың бірі қайтыс болған 
жағдайда екінші сыңарына қартайған 
кезде қаржылық қиыншылыққа тап 
болу тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік 
береді.

– Жанат Бостанұлы, енді бірер 
уақыттан кейін 2022 жылдың 
есігін жабамыз. Биылғы жыл 
сіздер үшін ақпараттық теке-
тірестің ортасында өтсе де 
халықты дер кезінде хабардар 
етіп, көп көңіліндегі күмәнді 
сейілтіп отырдыңыздар. Жал-
пы Қор қаншалықты ашық 
ұйым?

- Жұмыстың ашықтығы мен жария-
лылығы “БЖЗҚ” АҚ Корпоративтік 
даму стратегиясында көзделген 
құндылықтар болып табылады. Қар-
жы ұйымы ретінде БЖЗҚ жыл сайын
міндетті аудиттен өтеді. Қор сайтын-
да ай сайын зейнетақы активтері 
портфельдерінің құрылымы туралы
толық ақпарат, сондай-ақ, әрбір
басқарушы (ҚРҰБ, ИПБ) бойынша 
инвестициялық қызмет қорытын-
дыларына талдамалық шолу орна-
ластырылады. Қосымша ақпарат 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарияланады. Әрбір салымшы мен 
алушы өз жинақтары туралы барлық 
ақпаратты (жарналардың уақытылы 
түсуі және алынған инвестициялық 
кіріс) Қордың enpf.kz сайты немесе 
ұялы қосымшасындағы Жеке кабинет 
арқылы кез келген жерде және кез 
келген уақытта 24/7 тәртібінде ала 
алады.

Бұдан бөлек, салымшылар мен алу-
шылар үшін БЖЗҚ-мен барлық бай-
ланыс арналары қолжетімді: кеңсе-
лерде қызмет көрсету, қашықтықтан 
кеңес беру (байланыс орталығы, чат 
бот, кері байланыс жүйесі, Басқарма 
төрағасының блогы, мессенджерлер 
және жеделхат-арна), пошта хабарла-
масы, әлеуметтік желілер арқылы 
түскен сұрақтарға Қор мамандары 
жауаптар мен кеңестерді уақытылы 
әрі толық мазмұнда береді. Қор 
бұқаралық ақпарат құралдары, әлеу-
меттік желілер, кәсіпорындар мен 
ұйымдардағы еңбек ұжымдарымен 
кездесулер арқылы ауқымды ақпа-
раттық-түсіндіру жұмыстарын ұдайы 
жүргізеді.

Сондай-ақ, 2017 жылдан бастап 
БЖЗҚ жанынан Қоғамдық кеңес 
жұмыс істейді. Кеңес отырыстарында 
қаржы нарығы сарапшыларының, 
журналистердің, қоғамдық ұйымдар 
өкілдерінің пікірлері талқыланады. 
Біз өз тарапымыздан Қор қызметін 
қоғамдық бақылау және оны жақ-
сарту, жалпы жинақтаушы зейнетақы 
жүйесін дамыту бойынша әлгіндей 
ұсыныстарды үнемі ескеріп отырамыз. 
Осылайша Қоғамдық кеңес БЖЗҚ 
жұмысының нәтижелерін талқылау 
барысында барлық мүдделі тарап-
тар: мемлекеттік органдар, қаржы
ұйымдары, бұқаралық ақпарат құ-
ралдары, сарапшылар, салымшы-
лар мен алушылар үшін маңызды 
пікірталас алаңы болып табылады. 

- Әңгімеңізге рахмет! 

Гүлбаршын Сабаева, «Егемен Қазақстан»

Материалдың қысқартылған нұсқасы 
жарияланды. Толық нұсқасын
“Егемен Қазақстан” газетінің
сайтынан оқи аласыздар.

СҰХБАТ СҰХБАТ
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СҰРАҚ-ЖАУАП

Жасым мен жинағымның сомасы жеткілікті болғаннан кейін, 
мен оның бір бөлігін сақтандыру компаниясына аудардым. 
Енді қалған бір бөлігін қайтадан зейнетақы қорына қайтарғым 
келеді. Бұл мүмкін бе?

2022 жылғы 12 қыркүйектен бастап қолданысқа 
енгізілген сақтандыру нарығын дамыту туралы Қазақстан 
Республикасының заңымен зейнетақы аннуитеті шарты бар 
азаматтарға өмірді сақтандыру компанияларынан (ӨСК) 
ақшаны БЖЗҚ-ға ішінара қайтару құқығы берілді.

Заңды іске асыру үшін 2022 жылғы 20 қазанда тиісті 
нормативтік құқықтық акт (НҚА) қабылданды. Ондағы 
қаржыны сақтандыру ұйымынан БЖЗҚ-ға қайтару нормалары 
2022 жылғы 8 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді.

Көрсетілген күннен бастап, зейнетақы аннуитеті шарты бар 
азаматтар шартқа отырған күннен бастап екі жыл өткен соң 

#1

Недавно устроился на работу курьером в небольшую частную 
компанию. Как узнать, поступают ли на мой индивидуальный 
счет пенсионные отчисления и как это сделать? 

Во-первых, устроившись на работу, Вы должны обязательно 
официально оформить взаимоотношения с работодателем, 
заключив трудовой договор или договор гражданско-
правового характера. В обоих случаях работодатель (налоговый 
агент) обязан ежемесячно перечислять обязательные 
пенсионные взносы (ОПВ) на Ваш индивидуальный 
пенсионный счет в размере 10% от Вашего заработка. Для 
того, чтобы убедиться, что он добросовестно выполняет свои 
обязательства по перечислению взносов, их поступление на 
счет нужно контролировать. ЕНПФ предлагает вкладчикам 
различные методы контроля. На сегодняшний день самым 
востребованным является личный кабинет на сайте Фонда и 
в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ. Используя ЭЦП или 
ИИН и пароль, Вы можете в любой момент зайти в свой Личный 
кабинет и проверить свои пенсионные накопления и движение 
средств. Если у Вас есть электронно-цифровая подпись, она 
вам пригодится в двух случаях. Во-первых, с помощью ЭЦП Вы 
просто заходите в свой кабинет на сайте ЕНПФ без заключения 

#2

ВОПРОС-ОТВЕТ

сақтандыру ұйымына сақтандыру төлемдерінің мөлшерін 
азайту және ақшаны БЖЗҚ-ға қайтару бойынша Шарт 
талаптарын өзгерту туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.   

БЖЗҚ-ға қайтарылатын ақша  зейнетақы аннуитеті шартына 
өзгерістер енгізілген күнгі сатып алу сомасы мен зейнетақы 
аннуитеті шартына өзгерістер енгізілген күнгі ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен емес деңгейдегі төлем 
мөлшері негізге алына отырып есептелген сақтандыру 
сыйақысының сомасы арасындағы айырмаға тең.

Сақтандыру ұйымдары сақтанушы өтініш берген күннен 
бастап 20 күнтізбелік күн ішінде қайтарылуға жататын ақшаны 
БЖЗҚ-ға аударуға міндетті. 

БЖЗҚ сақтандыру ұйымынан қайтарылуға жататын ақшаны 
алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды 
салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотына аударуды 
жүзеге асырады. 
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соответствующего соглашения. Но цифровая подпись имеет 
свой срок действия, и, хотя перерегистрировать ее на портале 
egov довольно просто, лучше сразу с ее помощью сделать 
следующее. Вы заходите с использованием ЭЦП в Личный 
кабинет и по умолчанию заключаете соглашение со способом 
информирования - ИНТЕРНЕТ. Если ЭЦП нет, то Вы один 
раз посещаете любое отделение ЕНПФ и там заключаете 
соглашение. После этого в личный кабинет можно будет 
заходить с помощью ИИН и выбранного Вами пароля.

Через личный кабинет можно также отслеживать не только 
состояние счета, но и статусы рассмотрения заявлений на 
выплаты пенсионных накоплений, изменять свои реквизиты, 
делать прогнозы своей пенсии и т.д.

Кроме того, при наличии ЭЦП информацию о состоянии своих 
пенсионных накоплений можно получить через веб-портал 
«электронного правительства».

Для получения общих консультаций по вопросам пенсионной 
системы работает единый call-центр по бесплатному номеру 
1418.

БЖЗҚ - да қандай төлемдер бар және оларға кімдер құқылы?

Заңның1 30-бабының 1-тармағына сәйкес БЖЗҚ-дан төленетін 
зейнетақы төлемдері МЗЖ2, МКЗЖ3  есебінен қалыптастырыл-
ған зейнетақы жинақтарынан белгіленген кесте бойынша 
ай сайынғы зейнетақы төлемдері және (немесе) зейнетақы 
аннуитеті шартына сәйкес сақтандыру ұйымынан төленетін 
сақтандыру төлемдері түрінде зейнетақы жинақтары есебінен, 
сондай-ақ, Заңның 31 және 32-баптарының 1-1-тармақтарында 
көрсетілген адамдарға тұрғын үй жағдайларын жақсарту және 
(немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы 
төлемдері түрінде жүзеге асырылады.

Төлем алуға құқығы бар адамдардың тізбесі:
• БЖЗҚ-дан МЗЖ есебінен зейнетақы төлемдеріне Заңның 
31-бабының ережелерімен белгіленген, БЖЗҚ-да зейнетақы 
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жинақтары бар төмендегі адамдар жатады:
1) Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнет жасына 
толғандар, атап айтқанда ерлер 63 жасқа толғанда, әйелдер 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60,5 жасқа, 2023 жылдан 
бастап 61 жасқа толғанда;
2) салымшы 45 жасқа толған кезде, заңның 59-бабының 
1-тармағына сәйкес республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында 
қолданыста болатын ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасының 
70 пайызынан төмен емес төлемді қамтамасыз ете алатын 
зейнетақы аннуитеті шартына отыру үшін зейнетақы 
жинақтары жеткілікті болған кезде;
3) мерзімсіз уақытқа бірінші және екінші топтағы мүгедектік 
белгіленген азаматтар;
4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты 
тұруға кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған, кету дерегін растайтын құжаттарды ұсынған 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;

• БЖЗҚ-дан МКЗЖ есебінен төленетін зейнетақы төлемдеріне 
Заңның 32-бабының ережелерімен белгіленген, БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар мына адамдар жатады:

1) республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасының 
70 пайызынан төмен емес төлемді қамтамасыз ету үшін 
зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде, сақтандыру 
ұйымымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасу жолымен 
жиынтығында кемінде күнтізбелік алпыс ай бойына МКЗЖ 
төленген, қырық жасқа толған азаматтар;
2) Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнет жасына 
толғандар, атап айтқанда, ерлер 63 жасқа толғанда, әйелдер 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 60,5 жасқа, 2023 жылдан 
бастап 61 жасқа толғанда;
3) мерзімсіз уақытқа бірінші және екінші топтағы мүгедектік 
белгіленген азаматтар;
4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты 
тұруға кеткен, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалған, кету дерегін растайтын құжаттарды ұсынған 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;

• тұрғын үй жағдайларын жақсарту мақсатында және (немесе) 
өзі немесе жұбайы (зайыбы) немесе жақын туыстары үшін 
емделуге ақы төлеу үшін МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен 

1  «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» ҚР Заңы
2  міндетті зейнетақы жарналары
3  міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары



3534 #4(27) 2022 #4(27) 2022

ВОПРОС-ОТВЕТ СҰРАҚ-ЖАУАП

Менің досым зейнетақы жарналарын аудармай, «көлеңкелі» 
жағдайда жұмыс істеп, «Зейнетақы жинақтарымызды 
алатынымызға кепілдік жоқ»,- дейді... Ал мен оған қарсылық 
білдіргім келеді. Мұны заң аясында қалай түсіндіруіме 
болады? Көмектесіп жіберіңізші...

Қазақстан - зейнеткерлікке шыққан кездегі инфляция деңгейін 
ескере отырып, азаматтардың зейнетақы жинақтарының 
сақталуына мемлекеттік кепілдік беретін әлемдегі жалғыз ел.

ҚР «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыз-
дандыру туралы» Заң (5-бап) алушыларға зейнетақы төлем-
деріне құқық алған кездегі инфляция деңгейін ескере отырып, 
БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген жарналар 
мөлшерінде сақталуына кепілдік береді.

Басқаша айтқанда, адам зейнетке шыққан кезде оның жеке 
зейнетақы шотындағы кірістілік жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінде болған барлық кезеңдегі инфляция деңгейіне қатыс-
ты есептеледі. Егер осы уақыт ішінде зейнетақы жинақтары-
ның кірістілігі инфляция деңгейінен төмен болса, мемлекет
бұл айырмашылықты өтейді.

Сондықтан салымшылардың жинақтары сенімді қорғалғаны-
на күмәніңіз болмасын. Бұл қаржы нарықтарындағы оқиға-
лардың қалай дамитынына және инвестициялық табысқа 
қатысты жағдайдың қалыптасуына тәуелді емес.

Салымшылар зейнет жасына толған кезде мемлекеттің кепілдігі 
бойынша төлем алу құқығына ие болады. Бұдан басқа, бұл 
құқыққа, егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, І және ІІ 
топтағы мүгедектігі бар адамдар, Қазақстаннан тыс жерлерге 
тұрақты тұруға кеткен адамдар, МЗЖ, МКЗЖ аударған 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар, мемлекет кепілдігі 
бойынша төлем алуға құқығы бар адам қайтыс болған жағдайда, 
оның мұрагерлері ие болады.

#5

Моей маме пришло sms-сообщение с текстом о том, что у нее 
имеются накопления в ЕНПФ. Что это? Ведь она уже лет пять 
как на пенсии? Это не «развод»?

ЕНПФ совместно с Государственной корпорацией «Прави-
тельство для граждан» ежегодно осуществляет сверку на 
предмет выявления лиц, достигших пенсионного возраста и 
имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, при этом получающих 
пенсионные выплаты по возрасту за счет бюджетных средств, 
но не обратившихся за выплатой в ЕНПФ.

По результатам сверки Государственная корпорация информи-
рует лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по 
возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за
счет бюджетных средств, имеющих телефонные номера, заре-
гистрированные в базе мобильных граждан, о возможности 
получения проактивной услуги по назначению пенсионной 
выплаты из ЕНПФ.

Получившим такие сообщения достаточно направить ответное 
сообщение, других дополнительных обращений и подачи доку-
ментов в ЕНПФ или ЦОН не требуется. Далее выплаты из
ЕНПФ вместе с пенсионными выплатами по возрасту начисляют-
ся на банковские счета, которые ранее были предоставлены
в Государственную корпорацию при назначении государствен-
ной базовой пенсионной выплаты. При этом размер и срок 

#4

біржолғы зейнетақы төлемдеріне төмендегі шарттардың 
бірі болған кезде, Заңның 31-бабының 1-1-тармағында 
айқындалған, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адамдар 
жатады:

егер салымшының жеке зейнетақы шотындағы МЗЖ және 
(немесе) МКЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы сомасы 
зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегінен 
асып кетсе;
егер зейнетақы мөлшері, ал отставкадағы судьялар үшін ай 
сайынғы қамту сомасы, Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен тәртіппен айқындалатын алушының орташа айлық 
табысының 40 пайызынан төмен емес деңгейдегі алмастыру 
коэффициентін қамтамасыз етсе;
егер салымшы сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасаса, жоғарыда аталған төлем түрлерін алады.

пенсионных выплат из ЕНПФ зависят от остатка пенсионных 
накоплений на индивидуальном пенсионном счете получа-
теля.
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Зейнетақы мәселесі еңбек жолын 
бастаған әрбір жас маманды да, 
тәжірибелі маманды да  айналып 
өтпейді. Елімізде 19 миллионнан 
астам адам тұратынын ескерсек, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры  көрсететін қызмет түрлері-
мен тұтас республика аумағын тек 
кеңседе отырып қамти ала ма? 

Ақтөбе облысы — 900 мыңнан астам 
адам тұратын  жер көлемі жөнінен 
еліміздегі ең ірі аймақ. Кей ауылдарда 
ғаламтор желісі жоқ, кей жерлерде 
бар болғанымен — жылдамдығы на-

шар. Яғни, шалғай жердегілер БЖЗҚ 
қызметтерін онлайн форматта да 
ала алмауы мүмкін. Ал БЖЗҚ-ның 
облыстық филиалында 54 адам 
жұмыс істейді.  Осыны ескерген Қор
басшылығы төрт жыл бұрын «Жыл-
жымалы кеңсе» жобасын қолға алған
болатын. «Жылжымалы кеңсе» — са-
лымшыларға (алушыларға) қызмет
көрсетуге қажетті барлық құрал-
дармен жабдықталған, жерсеріктік 
байланысы бар шағын автобус.

— Ақтөбе облыстық филиалы көш-
пелі қызмет көрсету бөлімінің міндеті 

КЕЛЕ АЛМАСАҢЫЗ,
ӨЗІМІЗ БАРАМЫЗ...
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— халықтың зейнетақымен қамсыз-
дандыру саласындағы қаржылық-
құқықтық сауаттылығын арттыру, 
шалғай елді мекендердегі тұрғындар-
ға Қор қызметінің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету. Зейнетақы капи-
талын қалыптастыру мақсатында 
Қорға жарналарды уақытылы әрі 
тұрақты аудару қажеттігі туралы 
халық арасында ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын үнемі басты назарда 
ұстаймыз. Филиал құрылымында 
Ақтөбе қаласындағы 2 қызмет 
көрсету орталығы мен облыстың 
аудан орталықтарында орналасқан
7 қашықтан жұмыс істеу орындары 
бар, — дейді облыстық филиал ди-
ректоры Жанар Шайхимова.

«Жылжымалы кеңсе» автокөлігі 
шалғай ауыл тұрғындарына Қор 
қызметтерін ұсынса, денсаулығына 
байланысты жүріп-тұруы қиын тұр-
ғындар мен өндірістен қол үзбей 
қызмет алғысы келетін үлкен ұжымдар 
үшін филиалда 8 «Мобильді агент» 
қондырғысы бар. 

— Филиалдың барып қызмет көр-
сету бөлімі жұмыс істеп тұрған 
ұйымдар мен шаруашылық жүргізуші 
нысандарды біркелкі қамту бойынша  
бірқатар іс-шара өткізіп келеді. Бұл 
бағытта облыс тұрғындары мен еңбек 
ұжымдарын жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі, Қордың жаңа электронды 
қызметтері туралы тиісті деңгейде 
хабардар ету жұмыстары қолға 
алынды. Жыл басынан бері 1261 
таныстырылым (презентация) өткізі-
ліп, бұл шараларға 27 мыңнан астам 
адам қатысты. «Бірыңғай жинақтау-
шы зейнетақы қоры» акционерлік 
қоғамы мен облыс әкімдігі арасында 
қол қойылған меморандум аясында 
аудан орталықтары мен ауылдық 
округ әкімдерінің қатысуымен ақпа-
раттық-түсіндіру жұмыстары да тұ-
рақты жүргізіліп келеді, — дейді  
Жанар Шайхимова.  

«Мобильді агент»
келіп тұр...

Барып қызмет көрсету бөлімінің 
мамандары кеңседе де, кеңседен тыс 
жерлерде де, ауылда да, қалалық 

“БЖЗҚ” АҚ Ақтөбе облыстық
филиалының директоры

Жанар Шайхимова
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АЙМАҚ

жерлерде де қызмет көрсетеді. Яғни, 
өндірістен қол үзіп кете алмайтын, 
бірақ Қор қызметтерін қажет ететін 
салымшылар өздерінің жұмыс орын-
дарынан шықпай-ақ қызметке қол 
жеткізе алады. Қалайша?

— Мұндай ұйымдардың басшылары 
біздің бөлім қызметкерлерін өз 
кеңселеріне шақыра алады. Егер 
мұндай компаниялар Ақтөбе қала-
сында орналасса және ұжымда 
кемінде 10-15 адам болса, біздің 
мамандар барып, қызмет көрсете 
алады. Оның ішінде зейнетақы шоты-
нан үзінді көшірме алу, салымшы 
деректемелеріне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу, хабарландыру 
тәсілі туралы келісімге отыру, мүге-
дектік немесе ерікті зейнетақы жар-
налары бойынша төлемақы алуға 
өтініш беру және басқа да қызмет 
түрлері бар. Сонымен бірге  мамандар 
бірінші, екінші топ мүгедектеріне де 
барып қызмет көрсете алады. Ол 
үшін аталған санаттағы салымшылар 
бізге электронды түрде немесе 
байланыс орталығына хабарласып, 
өтініш бере алады. Өзі туралы 
мәліметтерді, телефон нөмірін 
қалдырса, уақытын келісіп, «мобильді 
агент» жібереміз. «Мобильді агент» 
- жинағында ноутбук, ғаламтор 
тарататын 4G-модем, принтер бар, 
яғни, салымшыға қызмет көрсетуге 
толықтай мүмкіндігі бар маман,  — 
дейді облыстық филиалдың барып 
қызмет көрсететін бөлімінің жетекші 
маманы Елдар Ізбасаров. 

Еңбек ұжымдарына барып жүргізіле-
тін апараттық түсіндірме жұмыстары 
кезінде зейнетақы заңнамаларына 
соңғы жылдары енгізілген 
өзгерістерге, зейнетке шығу уақыты 
жақындағанда құжаттарды жинау 
мәселелері, зейнетақы шотынан 
үзінді көшірмені Қор сайтынан 
электронды пошта, логин-пароль 
немесе электронды цифрлық 
қолтаңба арқылы алу жолдары, өз 
мәліметтеріне өзгерістер енгізу, т.б. 
мәселелер айтылады. 

Сұрақ — сізден,
жауап — бізден 

Шалғай ауылдағыларға барған 
«Жылжымалы кеңсе» мамандары да 
салымшылардың барлық сұрақтары-
на жауап береді. «Жылжымалы 
кеңсе» алдын ала жоспарланған 
кесте бойынша сапарға шығады. 
Жолға шығу мәселесі баратын елді 
мекендегі жергілікті атқарушы билік 
органдарымен алдын-ала келісіледі. 
Ауыл, аудан әкімдері өз кезегінде 
тұрғындарды «Жылжымалы кеңсенің» 
келетіні жайлы хабардар етіп, 
уақытын, орнын белгілейді. 

— Ауылға барған кезде тұрғындар 
бізді күтіп отырады. Біз «Жылжымалы 
кеңсемізді» — арнайы жабдықталған 
көлігімізді тұрғындарға ыңғайлы 
жерге  орналастырып, 30 метрлік 
сым арқылы электр желісіне жал-
ғаймыз, яғни, көлігіміздегі барлық 

АЙМАҚ

құралдарымыз — ноутбуктер мен
принтерлер іске қосылады. Сондай-
ақ, егер ауылда интернет болмаса, 
өзімізбен бірге алып келген 
құрылғымызбен спутниктік байланыс 
арқылы жұмысқа кірісеміз, — дейді 
барып қызмет көрсететін бөлімнің
бас маманы Айсұлу Шандыбай.

Оның айтуынша, тұрғындар жоғарыда 
айтылған қызметтермен бірге 
зейнетке шығу уақытын есептеу, 
зейнетке шығар алдында құжаттар 
жинау секілді мәселелермен жиі 
келеді екен. 

— Зейнетке шығар алдында құжат-
тарды әзірлеуге тыңғылықты дайын-
далу керек. Ол үшін зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталықтың, 
не халыққа қызмет көрсету орта-
лығының мамандарына еңбек кітап-
шасын көрсетіп, мөрлердің дұрыс
басылуын, еңбек өтіліне қатысты 
барлық мәселелерді реттеу керек. 
Кей кезде қандай да бір орындарда 
жасаған жұмыстарға байланысты 
еңбек өтілін дұрыс жазу керек бола-
ды, бұл қосымша уақытты қажет
етеді. Себебі, ол үшін сол жұмыс 
жасаған ұйымға, егер ол жабылып 
қалса, мұрағатқа сұраныс жіберу 
керек болады. Ал оған жарты, кейде 
бір жыл уақыт керек. Сондықтан 
зейнетке шығар алдында кемінде 
бір жыл бұрын құжаттарды рет-
теп, тыңғылықты дайындалу керек.
Салымшыларға соның бәрін түсін-
діреміз, — дейді Айсұлу Шандыбай.   

Жолдағы қызықтар 
мен қиындықтар 

Әрине, шалғай ауылдарға шыққан 
кезде жол үнемі тақтайдай тегіс, күн
ашық бола бермейді. Бірақ «Жыл-
жымалы кеңсенің» «жауынгерлері» 
жауынға да, дауылға да қарамайды, 
себебі ауылда салымшылар күтіп 
отыр.

— Жол мұраты — жету. Кейде жолға 
шыққанда қызықты оқиғалар болып 
жатады. Биыл мамыр айында Ойыл 
ауданының шалғайдағы үш ауылына 
бардық. Көктемде жауынның қатты 
болғаны белгілі — бір ауылға бара 
жатқанда көлігіміз балшыққа батты 
да қалды. Ауылдан көмек шақырып, 
ауыл әкімі трактор беріп, көлігімізді 
сүйреп әрең шығарғанымыз бар. 
Бірақ көлігіміз балшыққа батты екен 
деп кері қайтқанымыз жоқ, ауылдағы 
салымшыларға ойдағыдай қызмет 
көрсеттік. 

Тағы бірде біздің мамандар Әйтеке 
би ауданындағы үш ауылға бару үшін 
жолға шықты. Милысай ауылына 
барғанда жарық өшті де қалды. Ал 
біздің құралдарымыз электр тогы 
болмаса, жұмыс істемейтіні белгілі, 
сөйтіп, ноутбукті де, принтер мен 
интернетті де қоса алмадық. Бұл 
жерде тағы да ауыл басшылары  
жанармаймен жұмыс істейтін генера-
торды тауып әкеліп, бізге қол ұшта-
рын созды. Осылайша асай-мүсейі-
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мізді қосып, халыққа қызметімізді 
көрсеттік, — дейді Айсұлу Шандыбай.  

...Тағы келеміз

Жақында «Жылжымалы кеңсе» ма-
мандары Мәртөк ауданына барып 
қайтты. Ауылдардың тұрғындарымен 
кездесіп, зейнетақы заңдылықтары 
аясында түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізіп, Қор көрсететін қызметтерді 
ұсынды.

- Егер менің көршім тұрғын үй ал-
ғысы келіп, зейнетақы жинағынан 
ақша алған болса, ал мен алмаған 
болсам, болашақта екеуміз бірдей 
зейнетақы аламыз ба?» — деп сұрады 
«Жылжымалы кеңсеге» келген бір 
тұрғын: 
— Жоқ. Зейнетақы мөлшері еңбек
қызметінің өтіліне және көп жағдайда 
жеке зейнетақы шотындағы жинақ-
тардың мөлшеріне байланысты бо-
лады. Ол, әрине, зейнетақы жинақ-
тарын алып қойған жағдайда азаяды. 
Болашақтағы болжамды зейнетақы-
ны enpf.kz сайтындағы зейнетақы 
калькуляторының көмегімен есептеу-
ге болады. Сол арқылы мерзімінен 
бұрын алу болашақта зейнетақы 
төлемдерінің мөлшеріне  қалай әсер 
ететінін де біле аласыз, — деп жауап 
берді мамандар.

Мәртөктік тұрғындарды зейнетақы 
жинақтарының қауіпсіздігі де толған-
дырады екен.

—  Өз жинақтарыңыздың сақталуына
алаңдамауыңыз керек. «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» Заңға сәйкес,
мемлекет зейнетақы төлемдеріне
құқық алған кездегі инфляцияны
ескере отырып, жинақтардың сақ-
талуына кепілдік береді. Ал зейнет-
ақы жинақтарын ИПБ (инвестиция-
лық портфельді басқарушылар) 
басқаруына аударған кезде мем-
лекет кепілдігі зейнетақы активтері 
кірістілігінің ең төменгі деңгейін 
қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы 
компанияның кепілдігімен алмас-
тырылады, - деді ауыл тұрғындарына 
жауап берген барып қызмет көрсе-
тетін бөлімнің бас маманы Айсұлу 
Шандыбай.

Аудан тұрғындарына сонымен бірге
зейнетақы шотынан үзінді көшірме 
алу, ұялы қосымша жүктеу секілді 
қызметтер де ұсынылды. Жұрт-
шылықтың  барлық сауалына жауап 
берген мамандар «...Тағы келеміз» 
деп жолға шықты. 

АЙМАҚ

КОПИТЕ НА СТАРОСТЬ!
КОПИТЕ НА РАДОСТЬ!

ҚАРИЯ ШАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
ДАРИЯ БАҚҚА ЖИНАҢЫЗ!
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