немесе зейнетақы мәселесіне
жеңіл-желпі қарамаңыз...

мазмұны
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“Не ексең, соны орасың”.
(халық мәтелі)

Жалындаған жастық шақ – адам өміріндегі ең
бір жайбарақат, бейқам кезең.
Айтса айтқандай, жастар бұл кезде қарттық
шақ туралы ойлай бермейді. Бұл әрине үлкен
қателік. Негізі мұндай бейқам көзқарас сонау
кеңес заманында қалыптасты деуге болады. Ол
кезде барлығы: техникумға немесе жоғары оқу
орнына түсу, еңбек жолын бастау, отбасын құру,
баспанаға кезекке тұру және басқа да іс-әрекеттер
жоспарлы түрде жүзеге асырылатын. Заман
өзгеріп, еліміз нарықтық экономикаға бет бұрған
шақта, адамдардың өмірге деген көзқарасы өзгере
бастады. Негізі, нарықтық экономикасы дамыған
елдердің жастары өздерінің қарттық шағына
еңбек жолын бастай салысымен дайындалады.
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1 ТАРАУ
ДЕНСАУЛЫҒЫМЫЗДЫҢ ҮШ НЕГІЗІ
Сонымен, қадірлі оқырман, сіздің жасыңыз 18+ делік және ортақ мақсатымыз – болашақ зейнетақыны алдын ала жоспарлай отырып, жайлы,
мамыражай қарттық шағымызды осы бастан қамсыздандыруға кірісу.
Сіз мүмкін жоғары оқу орнында оқып жүрген студент боларсыз, жұмыс істеп
жүрген жас маман болуыңыз да ғажап емес. Қалай болғанда да, уақытты
бекерге жоғалтпай, болашағыңызға қаржы жинауды қазірден бастағаныңыз
абзал. Бұл әрине, бір қарағанға қиын сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шын
мәнісінде олай емес. “Көз қорқақ, қол батыр”, - демей ме?!
Сіз жалақыңыздан аударылатын міндетті зейнетақы
жарналарынан бөлек, зейнетақы қорына ерікті
зейнетақы жарналарын да аудара аласыз. Оның
мөлшері әрқалай болуы мүмкін. Ерікті жарналарды
төлеу үшін қандай да бір қажетті шығындардан бас тартудың
қажеті жоқ.
Сонымен қария шаққа қаржы жинауды қалай үйренуге болады?
Бірінші денсаулықтан бастайық. Өйткені, кәдімгі тұмаудың өзінен құтылу
үшін әжептеуір ақша шығындауға тура келеді. Осындайда “Ауырып ем
іздегенше, ауырмаудың жолын ізде” деген сөз еріксіз еске түседі. Ол үшін
қарапайым ережелерді есте сақтау лазым.
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Николай
Амосов

Саламатты өмір салтын ұстанушы, белгілі кардиохирург, академик
Николай Амосов (89 жыл жасаған) кезінде былай деп жазған: «Көп
ауру бойынша табиғат та, қоғам да кінәлі емес, адамның өзі кінәлі. Адам
көбінесе жалқаулығынан, ашкөздігінен, кейде... ақымақтығынан ауырады.
Медицинаға үміт артпай-ақ қойыңыз. Ол әрине, көп аурудан емдейді. Бірақ
адамды түбегейлі сауықтыра алмайды. Мықты денсаулық - күш-жігерді
талап етеді. Яғни, денсаулық мықты болуы үшін бұған тұрақты түрде күшжігер жұмсап отыру керек. Оның орнын басқа ештеңе баса алмайды. Күшжігер ынталандырумен, ал ынталандыру – мақсаттың маңыздылығымен
айқындалады. Өкінішке қарай, денсаулық ажал жақындай түскенде ғана
адам үшін өте маңызды мақсатқа айналады”.
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Бірінші негіз.
Дұрыс тамақтану
Зиянды әдеттерден арылып, ерік күшін дағдыландыру керек. Бұл жерде
әңгіме тек темекі тарту мен ішімдікке салыну туралы болып тұрған жоқ.
Олардан болса да бас тарту керек. Олар өте жағымсыз әдеттер. Бүгінде тез
пісірілетін тамақтардың көптігі мен сұранысқа ие екендігі жағаңды ұстады.
Чипсалар, яғни қуырылған картоп жоңқалары, энергетикалық сусындар,
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хот-догтар, бургерлер дейсіз бе... толып жатыр. Олардың пайдасынан гөрі
зияны көп екендігі айтпаса да түсінікті. Бұл туралы талай рет естіп, оқып
та жүрген боларсыз. Ендеше бас тартыңыз! Бұл денсаулығыңызды сақтауға
көмектеседі. Қазақ тағамтану академиясы мен Ұлттық дұрыс тамақтану
орталығының президенті Төрегелді Шарманов былай дейді:
“Денсаулыққа және ұзақ өмір сүруге өмірге алғашқы қадам басқан
күннен бастап ұмтылу керек. Ақ нан мен тез сіңетін қанттан бас
тартқан жөн. Адамдар “майлы тамақ семіздікке әкеп соқтырады”
деп ойлайды. Тіпті олай емес! Қант көмірсулары, құрамында қанты
бар сусындар – міне, осы тағамдарды мейлінше аз қабылдау керек.
Кока-кола, пепси – өте қауіпті сусындар. Олар жүрек-қан тамырлары
жүйесінің ауруларына, тіпті қатерлі дертке әкеп соғады. Орташа
статистикалық қазақстандыққа көкөніс жетіспейді. Ал оны күніне
400 граммнан кем емес мөлшерде қолдану керек. Қуырылған, сондай-ақ
ұзақ уақыт сақталатын тағамдар, солардың ішінде әсіресе сүт өнімдері
денсаулыққа зиян. Сиырдың сүті майлы келеді және трансмайлық
қышқылдарға бай. Ол адам ағзасында холестеринді көбейтеді.
Сондықтан түптеп келгенде адам үшін ең пайдалы, ең қауіпсіз тағам –
жылқының еті мен сүті”.
Сонымен егер сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, артық салмағыңыз
болмайды. Демек киім таңдау да оңай бола түседі. Арзан бағаға әдемі киіне
аласыз. Толық адамдарға қолжетімді бағаға әдемі киіну қиын. Өйткені,
дүкендердегі киімдер әдетте дене бітімі сымбатты адамдарға арналған ғой.
Мінеки, дұрыс тамақтану арқылы болашаққа ақша үнемдеуге болады.
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Екінші негіз.
Саламатты өмір салты
Соңғы онжылдықта орын алған жағымды құбылыстардың бірі – жастар
фитнеспен, йогамен айналыса бастады. Олар табиғат аясында белсенді
түрде демалғанды қалайды. Жігіттер россфит залдарына келе бастады,
ал бойжеткендер үшін фитнес залдарына бару дәстүрге айналғандай.
Айта кету керек, олар әрине, өздерінің әдемі фотосуреттерін әлеуметтік
желіге орналастыруға әуес. Сонымен қатар йогамен айналысу да адамдар
арасында танымал болып жатыр. Саламатты және белсенді өмір салтын
ұстанатын адам жас және сымбатты көрінеді: көңілі сергек, денесі
жинақы, терісі таза, көздері нұрлы, шаштары мықты болады. Мұндай
адам ширақ қимылдайды, көңілді жүреді. Оған жұмыс табу да қиын емес.
Әрине, кейде “сыртқы келбет аса маңызды емес” деген сөздер айтылып
қалады. Бұл дұрыс емес. Қай жерде болмасын, дені сау, күш-қуаты мол,
сымбатты адамдарға сеніммен қараймыз. Жұмыс берушілер жұмысқа
осындай адамдарды алуға тырысады.
Бүгінде спорт залдарының абонементтері жеңілдік бағамен сатылады.
Бәсекелестік жағдайында келушілерді көптеп тарту үшін әртүрлі акциялар
өткізіліп тұрады. Спорт залдарында дене шынықтырғысы келмегендер
үйде немесе таза ауада шұғылдана алады. Таңертеңгілік гимнастика, би,
саябақта жүгіру, ролик тебу – мұның барлығы аса көп қаржыны талап
етпейтін өнерлер. Қазіргі кезде Қазақстанда жаппай жүгірістер, шаңғы
жарыстары және веложарыстар өткізу сәнге айналған. Яғни, елімізде
саламатты өмір салтын ұстануға алғышарттар жетерлік.
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Үшінші негіз.
Оптимизм және өзін-өзі баптау
Кеңес заманында өткізілетін көңілді көрсетілімдер, яғни “капустниктер”,
поэзиялық кештер және кішігірім “пәтерлік” концерттер келмеске
кетті деуге болады. Әрине, кездесетін қоғамдық орындар қазір де жетіп
артылады. Бірақ қазір адамдар көп жиналмайтын секілді. Олардың
орнын әлеуметтік желі басып жатқандай. Ақыл айтудан аулақпыз әрине,
бірақ психологтардың мына бір тұжырымын келтіре кетейік.
Әлеуметтік желіде өзіңді үнемі басқа адаммен салыстыра беру – өз бағаңды
төмендетіп жібереді. Бұл басқалардың жетістігі аясында өзіңді “жолы болмаған адам” ретінде сезінуге әкеп соғады. Әдетте желі пайдаланушылары бірбіріне ішкі сырын, яғни, шындықты айта бермейді. Олар өздерінің шынайы
өмірі туралы сирек әңгімелейді. Көп жағдайда өздерін әспеттеп көрсетуге тырысады. Желінің жаңалықтар легінде үнемі неке тойлары мен еңбек демалысы
кезінде түсірілген фотоларды, мансап жолындағы жетістіктер туралы жаңалықтарды кездестіресің. Кейбір пайдаланушылар өздерінің өмірін “достарының” өмірімен салыстыра келе, оларға қызғанышпен, іштарлықпен қарай
бастайды. Ағылшындық зерттеулердің біріне сүйенсек, әлеуметтік желі пайдаланушыларының 62 пайызының өз өмірлеріне көңілдері толмайды. Бұған
әрине, достарының жетістігі кінәлі. Неміс ғалымдары 600 студенттен жауап
алып, мынадай қорытынды шығарды. Жастардың көпшілігінің көңілсіздігі
Фейсбуктегі достарына қызғанышпен қараушылықтан, яғни, кәдімгі іштарлықтан туындайды. Сондықтан көңілді өмір сүру үшін, достармен, туғантуыстармен желі арқылы хабар алмасқаннан гөрі, жиі-жиі бас қосып, шынайы
қарым-қатынас орнатқан абзал.
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Саламатты өмір салтын ұстану – тартымды әрі тиімді әрекет. Сонда
ұйқыңыз тыныш, көңіліңіз сергек, жүрісіңіз ширақ, дене бітіміңіз
сымбатты, өміріңіз айшықты бола түседі.
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2 ТАРАУ
ЖИНАҚТАУ СТРАТЕГИЯСЫ

“Жастық шағында оқымаған адамның
кәрілік шағы көңілсіз болады”.
Екатерина II

Бірінші тараудан сіз бен біз мынадай ой түйдік: қазыналы қарттық жолында
бірінші кезекте денсаулыққа көңіл бөліп, соған қаржы жұмсау керек екен.
Міне, біз виртуалды түрде тез пісірілетін, зиянды тағамдардан бас тартып,
саламатты өмір салтын ұстанып, әжептеуір ақша үнемдедік. Енді бұл ақшаны
ерікті зейнетақы жарнасы ретінде Қордағы жеке шотыңызға салып қоюыңызға
әбден болады. Ал бұл ақша әзірше “жұмсауға болмайтын қор” болып табылады
және дұрыс инвестициялау салдарынан еселене түседі. Мұндай жинақты
тұрақты жалақы алатын және міндетті зейнетақы жарналарын аударатын
жұмыскерлерді айтпағанда, студенттер мен фрилансерлер де жасай алады. Бұл
жерде еңбек жолын енді бастап келе жатқан жас мамандар туралы да айта кеткен
жөн. Бүгінде жоғары оқу орнын бітіріп, еңбек жолын бастаған жастардың
көпшілігі әр түрлі себептермен жалақыны конвертпен алады. Бұл олар үшін
қалыпты жағдай болып көрінеді. Ең бастысы қазір ақшаң бар. Ертең бір мәнісі
болар... Бірақ олар мұның зардабын кейін, жасы келгенде бастан кешеді.
Елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске қосылғаны белгілі. Бұдан басқа зейнетақы жүйесіне бірқатар жаңа өзгерістер енгізілді.
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Міне, осыған байланысты салық жүйесіне қатыспайтын азаматтар
әлеуметтік құқықтардан айырылады. Ал біз өзімізді-өзіміз алдаудан аулақпыз және бақытты болашаққа қаржы жинаудың нақты
мүмкіндіктерін іздестіреміз. Бұған қалай қол жеткізуге болады?
№ 1 стратегия

“Барлық жұмыртқа бір
себеттің ішінде”
Мысалы, сіздің банктік шотыңыз немесе картаңыз
бар делік. Сізге оған ақша тез жиналып, барлығына
жететіндей болып көрінеді. Егер сіз ақшаны бір мақсатқа, мысалы пәтерге
немесе еңбек демалысына жинайтын болсаңыз, онда барлығы дұрыс.
Ал егер бірнеше мақсатты көздейтін болсаңыз, онда бір банк шоты есеп
жүргізуді қиындатады. Нәтижесінде жиналған ақша еңбек демалысына
жұмсалып, жаңа көлік сатып алуға мүлдем ақша қалмайды. Сондықтан
бір емес, бірнеше шот ашқан дұрыс. Олардың әрқайсысы: “Үй”, “Еңбек
демалысы”, “Білім алу” секілді
мақсаттарға арналуы мүмкін.
Осылайша қаржыны
дұрыс есептеу және дұрыс
әрекет жасау оңай
бола түседі.
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№ 2 Стратегия

“Тұрақтылық – жинақтарды еселеудің кепілі”
Кейбір адамдар болашағына тұрақты түрде қор жинауға селқос қарайды.
Есесіне бір рет қомақты табыс алған кезде, барлығымыз оны ертеңгі күнге
қалдыруға тырысамыз. Ақшаны осылайша сәті келгенде ғана жинайтын
болсақ, өзімізді біресе бақытты, біресе кінәлі сезінеміз. Неге дейсіз ғой?
Сол жинақтардың есебінен зейнетақы төлемдерін алатын уақыт келген
шақта, кезінде тұрақты жарна аудармағанымызды түсініп, бармағымызды
тістейтін боламыз. Сол үшін қазірден бастап болашақ зейнетақы бойынша
алдымызға мақсат қойып, соған ұмтылуымыз керек. Бұл ретте ай сайын
Қорға аударуға тиісті ақшаның мөлшерін белгілеп алған жөн. Егер
оны көбейтуге мүмкіндік болса көбейту керек. Бірақ қалай болғанда да
жарналарды тұрақты негізде Қорға аударып тұратын болсаңыз, қарттық
шағыңыз берекелі болары сөзсіз.
№ 3 Стратегия

“Өзімізді өзіміз көтермелейміз”
Жоғарыда айтылып өткеніндей, кейде ақшаны оңды-солды мақсатсыз
жұмсағанымыз үшін өзімізді кінәлі сезінетініміз рас. Дегенмен,
болашаққа қор жинау қаншалықты маңызды болса да, өркениеттің
қазіргі жетістіктерінен бас тарта беруге болмайды. Бұл көтеріңкі көңілкүй мен психикалық денсаулық үшін өте маңызды. Басқа жағынан алып
қарағанда, егер ертеңгі күніңізге жарна аударуға тіпті мүмкіндігіңіз
болмай жатса, онда Қорға жарна аударғанша басқа да төлемдер мен
шығындардан уақытша бас тарта тұрған жөн.
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3 ТАРАУ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
ЖӘНЕ БЕРЕРІ ҚАНДАЙ?
Зейнетақы жүйесі дегенде мынадай заңды сұрақтың туындайтыны белгілі:
Мен болашақ зейнетақым үшін жарна аударамын. Жинақтарымды
зейнетақы қорына сеніп тапсырдым. Ендеше сол жинақтарымның
сақталуына кепілдік бар ма? Жалпы зейнетақы жүйесі қалай жұмыс
істейді? Алдымен аздап тарихқа көз жүгіртейік.

Гай Юлий
Цезарь

Зейнетақы – мемлекет тарапынан зейнеткерлерге өмір бойы төленетін
ақша. Осылайша мемлекет зейнеткерді өмір бойы өз панасында асырайды.
Зейнетақының тамыры тереңде жатыр. Тұңғыш рет мемлекеттік деңгейде
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әскери зейнетақыны Рим империясының билеушісі Гай Юлий Цезарь
енгізген. Тарихшылардың айтуынша, ол қартайған легионерлеріне
зейнетақыны өз қалтасынан төлепті. Алғашында зейнетақы марапаттық
немесе жеңілдік сипатқа ие болды. Зейнетақы алатын адам ерекше
құрметке ие болған. Уақыт өте келе мемлекеттік билік жүйесі жетілдіріліп,
зейнетақыны тағайындау мақсаты өзгерді. Ол әлеуметтік сипатқа ие бола
бастады, яғни ерекше көзге түскен, таңдаулы адамдарға ғана емес, басқа
да қарапайым адамдарға да төлене бастады.
Әлемде тұңғыш рет мемлекеттік зейнетақы бұдан 100 жылдан астам уақыт
бұрын, 1889 жылы Герменияда канцлер Бисмарктың тұсында пайда болды.
Бұл жеке сектор саласында жұмыс істейтіндер үшін жасына байланысты
мемлекеттік зейнетақы болатын. Германияның зейнетақы жүйесінің ерекшелігі сол, әлеуметтік сақтандыру төлемі міндетті сипатқа ие болды және жарналарға негізделді. Жұмыс берушілер де, жұмыскерлер де оны
қаржыландыру үшін жарна төлеуге міндетті болды. Ұлыбритания мен
Австралияда алғашқы мемлекеттік зейнетақы 1908 жылдан, ал АҚШ-та
1940 жылдан бастап төлене бастады. Қазақстан ТМД елдері ішінде алғашқы
болып жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгізді. 1997 жылы “Қазақстанда
зейнетақымен қамсыздандыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңы
қабылданды. 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап, қазақстандықтардың
айлық табысының 10 пайызы міндетті зейнетақы жарналары ретінде
зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шотына аударылып келеді. Сонымен
қатар отандастарымыз ерікті зейнетақы жарналарын аударға құқылы.
Жаңа жинақтаушы зейнетақы жүйесінің басты қағидасы: болашақ
зейнетақысы үшін азаматтардың өзінің жауапты екендігі. Яғни, “Қанша
ақша жинасаң, зейнет жасында сонша ақша аласың” деген сөз.
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2013 жылы 31 шілдеде “Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру
туралы” (“БЖЗҚ” АҚ) Қазақстан Үкіметінің Қаулысы қабылданды. Қордың құрылтайшысы және жалғыз акционері – ҚР Үкіметі. Бүгінде
Қазақстанда көпдеңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Мұнда
мемлекеттік бюджет есебінен базалық және ортақ зейнетақы төленеді.
Сонымен қатар зейнеткерлер өздерінің зейнетақы жинақтары есебінен
зейнетақы төлемдерін алады.
Айта кету керек, ортақ зейнетақыға 1998 жылға дейін кемінде алты ай
еңбек өтілі бар азаматтар ғана үміт арта алады.
Зейнетақы жарналарының үш түрі бар:

МЗЖ

МКЗЖ

ЕЗЖ

міндетті
зейнетақы
жарналары, оны
жұмыс берушілер
жұмыскерлерінің
айлық
табысының
10 пайызы
мөлшерінде
зейнетақы
Қорына аударды;

еңбек жағдайы
зиянды жұмыстармен
айналысатын
жұмыскерлердің айлық
табысының 5 пайызын
құрайтын міндетті
кәсіптік зейнетақы
жарналары, оларды
жұмыс берушілер Қорға
өз қаржысы есебінен
аударады;

ерікті зейнетақы жарналары,
оларды салымшы өз табысы
есебінен өз пайдасына
аударады, сондай-ақ мүдделі
тараптар: туған-туыстары
немесе заңды тұлғалар да
салымшының пайдасына
аударуға құқылы. Бұл
жарнаның мөлшерін салымшы
өз табысының шамасына қарай
өзі белгілейді
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2020 жылдан бастап Қазақстанда шартты-жинақтаушы құрамдауышты
енгізу жоспарланған. Оны барлық жұмыс берушілер жұмыскерлерінің
пайдасына айлық табыстың 5 пайызы мөлшерінде өз қаражаты есебінен
Қорға аударатын болады.
Бірыңғай жиынтық төлем өзін-өзі
жұмыспен қамтушы жеке тұлғалардың бейресми қызметін тіркеуді оңайлатуға бағытталған. Сол арқылы төрт
2019 жылдың 1 қаңтарынан
міндетті төлемді: мемлекеттік кірістер
бастап Бірыңғай жиынтық
органына төленетін жеке табыс салытөлем (БЖТ) енгізілді. Бұл
ғын, Бірыңғай жинақтаушы зейнетфрилансерлерге және тұрақты
ақы қорына төленетін міндетті зейнетжалақы алмайтын, сәйкесінше
ақы жарналарын, Мемлекеттік әлеуміндеті зейнетақы жарналарын
меттік сақтандыру қорына төленетін
аудармайтын азаматтарға қаәлеуметтік аударымды және Міндетті
тысты төлем.
әлеуметтік медициналық сақтандыру
қорына төленетін әлеуметтік аударымды бір төлеммен жүзеге асыруға болады.
(“Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың
жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы” Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы Заңы. Ол 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді.
“Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы”
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексі, 24
тарау “Бірыңғай жиынтық төлем”).
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БЖТ төлеуге құқылы азаматтар барлық төлемдерді оңайлатылған жағдайда
төлеуге және әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне қатысуға мүмкіндік алды.
Сонымен қатар БЖТ төлеушілер Қордағы жеке зейнетақы шотына
зейнетақы жарналарын аударумен қатар, зейнетақы жүйесіне қатысу
өтіліне қарай мемлекеттік базалық зейнетақы алу мүмкіндігіне ие болады.
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БЖЗҚ әлеуметтік желіде:

   /enpfkz
  /enpf.kz

БЖЗҚ салымшылары үшін тағы
бір жағымды жаңалықты айта
кеткен жөн. Енді міндетті зейнетақы
жарналарын есепке алу бойынша
жеке зейнетақы шотын ашу үшін
Қорға жүгінудің қажеті жоқ. Енді
жеке тұлғаның БЖЗҚ-да міндетті
зейнетақы
жарналарын
есепке
алу бойынша ашылған зейнетақы
шоты жоқ болса, алғашқы жарна
келіп түскен кезде зейнетақы шоты
автоматты түрде ашылады.

2019 жылдың 1 қаңтарына қарай БЖЗҚ-да жеке зейнетақы шоттарының
саны шамамен 10 млн 400 мың бірлікке, ал зейнетақы жинақтарының
сомасы 9 трлн 400 млрд теңгеге жуықтады.
Қордың enpf.kz сайтында салымшыларға қажетті барлық ақпараттар,
сондай-ақ зейнетақы калькуляторы орналастырылған. Ол болашақ
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зейнетақының болжамды мөлшерін есептеуге мүмкіндік береді. Барлық
орын алған сұрақтар бойынша Қордың байланыс орталығының 1418
телефон нөмірі, сондай-ақ WhatsApp және Telegram заманауи мессенджерлері арқылы жауап алуға болады. БЖЗҚ-ның әлеуметтік желілерде
ресми парақшалары бар. Бұдан басқа маңызды сұрақтар бойынша
тұрғылықты жер бойынша БЖЗҚ филиалдарына жүгіне аласыз.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры – орнықты және сенімді қаржылық
институт. Бұл ұйым қазақстандықтардың бақытты да берекелі болашағын
қамтамасыз етуге арналған және зейнетақы активтерінің сақталуын және
молая түсуін қамтамасыз етеді. Елдегі барлық зейнетақы қызметтерінің
бірыңғай операторы – БЖЗҚ-ның қызметі сағат механизмі секілді дұрыс
жолға қойылған және әлемдегі үздік қызметтердің бірі болып табылады. Сіз
оған сенім артып, болашағыңызға қаржы жинай аласыз.

ҚОРЫТЫНДЫ
Дамыған елдерде зейнетақыны жоспарлау дәстүрге айналғаны белгілі.
Ал біздің елде қаржылық мәдениет енді-енді қалыптасып келе жатыр.
Қоғамда ипотекалық және тұтынушылық несиелер, қаржылық
пирамида секілді аты-шулы дүмпулерден кейін, қазақстандықтардың
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесіне қызығушылық танытып,
болашақ зейнетақысын жоспарлай бастағаны көңілге қуаныш ұялатады.
Өйткені, зейнетақы жүйесі – қоғамның айнасы. Ал оны дамыту – бүкіл
қоғамды дамыту деген сөз.
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Тер төгіп, қор жинасаң жас күніңде,
рахаттана жұмсарсың жас келгенде.

2019 ж.

www.enpf.kz

