
   

Тіркеу № 48 

 «31» мамыр 2021ж. 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының  

2021 жылғы «28» мамыр № 36  

хаттамасымен бекітілді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидалары 

(ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының хаттамасымен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының  202__ жылғы «___» __________________ №___хаттамасымен 

күші жойылды деп танылды. 

№ 

Өзгерістер, 

толықтырулар 

енгізілді 

Бекітілген күн Хаттама №  Тіркеу № 

1 Басқарма хаттамасы «30» маусым 2021 ж. №44 №67 

2 Хаттама «18» қараша 2022 ж. № 83 № 118 

3 Хаттама «___» ___________ 202__ ж. № ____ № ____ 

4 Хаттама «___» ___________ 202__ ж. № ____ № ____ 



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 2 беті  

 
 
 
 
 

 

 

1-тарау. Жалпы ереже 

1. «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидаларының (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға 

арналған) (бұдан әрі – Қағида) мақсаты «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі - БЖЗҚ) ерікті зейнетақы 

жарналарын есепке алу үшін жеке зейнетақы шоттарын (бұдан әрі – ЖЗШ) ашу, БЖЗҚ-дан ерікті 

зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру және зейнетақы жинақтарын 

аудару тәртібін, сондай-ақ БЖЗҚ мен салымшы (зейнетақы төлемдерін алушы) арасындағы 

құқықтық қатынастардың басқа да ерекшелігін регламенттеу болып табылады. 

2. Қағиданың қолданылу саласы ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін ЖЗШ ашу, 

ерікті зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері мен зейнетақы жинақтарын 

аударуды жүзеге асыру үдерісіне, сондай-ақ БЖЗҚ мен салымшы (зейнетақы төлемдерін алушы) 

арасындағы өзге де құқықтық қатынастарға қатысатын салымшыларға (зейнетақы төлемдерін 

алушыларға) және БЖЗҚ құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне қолданылады және олар 

үдерістің барлық кезеңдерінде қолданылуға тиіс. 

3. Қағида «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңына (бұдан әрі – Заң), «Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шартты жасасу қағидаларын және оның үлгілік нысанын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 137 Қаулысына 

(бұдан әрі –№137 қағида),  Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілеріне, сондай-ақ 

БЖЗҚ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді. 

4. БЖЗҚ  ерікті зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асырады және зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.   

5. Ерікті зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында 

төленедi. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 6-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

6. Қағидаларда «БЖЗҚ» АҚ-ға салымшылар (алушылар) ұсынған мәліметтер мен 

құжаттарды тексеруді жүзеге асыру әдістемесіне сәйкес ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады, 

сондай-ақ мынадай ұғымдар: 

1) ерiктi зейнетақы жарналарының салымшысы (бұдан әрі -салымшы)- ерiктi зейнетақы 

жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа сәйкес зейнетақы төлемдерiн 

алушының пайдасына ерiктi зейнетақы жарналарын өзiнiң меншiктi қаражаты есебiнен жүзеге 

асыратын жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ кепілдік берілген депозит бойынша кепілді өтемнің 

талап етілмеген сомасы есебінен жүзеге асыратын жеке тұлға; 

2) ерiктi зейнетақы жарналары  (бұдан әрі – ЕЗЖ) – Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта айқындалатын 

тәртіппен зейнетақы төлемдерін алушының пайдасына БЖЗҚ-ға және (немесе) ЕЖЗҚ-ға 

салымшылар өз бастамасы бойынша салатын ақша және (немесе) депозиттерге міндетті кепілдік 

беруді жүзеге асыратын ұйым «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде 

орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес БЖЗҚ-ға аударатын кепілдік берілген депозит бойынша кепілді өтемнің талап етілмеген 

сомасы; 

3) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан әрі – ЕЖЗҚ) - ЕЗЖ тарту құқығымен 

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті уәкілетті органның лицензиясы негізінде 

жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;  

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт (бұдан 

әрі – Шарт) – талаптарын салымшы (алушы) ұсынылған шартқа тұтастай қосылу жолымен ғана 

қабылдайтын, ЕЗЖ-ға, жинақтарына және зейнетақы төлемдерін алуға байланысты құқықтық 
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«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 3 беті  

 
 
 
 
 

 

 

қатынастарды белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы шарт; 

5) ЕЗЖ мөлшерлемесi – жеке және заңды тұлға өз бетінше айқындайтын және оның қалауы 

бойынша өзгертілуі мүмкін БЖЗҚ-ға төленетін төлем мөлшері. 

 

2-тарау. Шарт жасасу тәртібі 
 

7. Салымшы (алушы) «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегі банктерiнде 

орналастырылған депозиттерге мiндеттi кепiлдiк беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес ЕЗЖ-ның бастапқы сомасы немесе аударылған ЕЗЖ-ның 

бастапқы сомасы түскен немесе кепілдік берілген өтемақының талап етілмеген сомасы түскен 

күннен бастап Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа 

қосылған болып саналады. 

8.  Шарттың үлгілік нысаны №137 қағидаға қосымшада көзделген.  

9. Шарттың үлгілік нысаны БЖЗҚ-ның интернет-ресурсына орналастырылады. 

10. БЖЗҚ Заң қолданысқа енгізілгенге дейін зейнетақы жинақтары Заңға сәйкес БЖЗҚ-ға 

берілген салымшылармен (алушылармен) жасалған барлық шарттар бойынша құқықтық мирасқор 

болып табылады. Заң қолданысқа енгізілгенге дейін салымшылар (алушылар) жинақтаушы 

зейнетақы қорларымен жасасқан шарттар қағидаларға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады. 

11. Жеке тұлғада БЖЗҚ-да ЕЗЖ есепке алу үшін ашылған ЖЗШ болған жағдайда ЕЗЖ 

есепке алу үшін ЖЗШ қайта ашу жүзеге асырылмайды. 

 

3-тарау. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі мен талаптары 

 

12. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, БЖЗҚ салымшыға (алушыға) 

осындай өзгерістер мен толықтырулар туралы, көрсетілген өзгерістер мен толықтыруларды, 

сондай-ақ Шарттың жаңартылған редакциясын БЖЗҚ интернет-ресурсында орналастыру арқылы 

хабарлайды. 

13. Шарттың қолданысы ЕЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ-да зейнетақы жинақтары болмаған 

жағдайда 1 (бір) ай өткеннен кейін тоқтатылады. 

 

4-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 

14. БЖЗҚ мен салымшының (алушының) құқықтары мен міндеттері шарттың ережелерінде 

айқындалады.  

  

5-тарау. ЕЗЖ енгізу, БЖЗҚ-дан зейнетақы жинақтары мен зейнетақы төлемдерін аударуды 

жүзеге асыру тәртібі мен талаптары 

 

15. ЕЗЖ төлеудің мөлшері мен кезеңділігін жеке және заңды тұлға өз бетінше белгілейді. 

Кепілдік берілетін депозит бойынша кепілді өтемнің талап етілмеген сомасын БЖЗҚ 

депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым ұсынған кепілдік берілетін депозиттер 

бойынша кепілді өтемнің талап етілмеген сомалары бар салымшылардың (алушылардың) тізімі 

негізінде ЕЗЖ есепке алуға арналған ЖЗШ-ға БЖЗҚ мен депозиттерге міндетті кепілдік беруді 

жүзеге асыратын ұйым арасында жасалған келісімде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде есепке 

жатқызады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 16-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 
16. БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар: 
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«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 
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15 беттің 4 беті  

 
 
 
 
 

 

 

1) елу жасқа толған; 

2) мүгедектігі бар адамдар; 

3) Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететiн немесе 

кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, Қазақстан Республикасының заңнамасында 

айқындалған, кету ниетiн немесе фактiсiн растайтын құжаттарды ұсынған;  

4) БЖЗҚ-да ерікті зейнетақы жарналары мен оларға есептелген инвестициялық кіріс 

сомалары шегінде кемінде бес жыл зейнетақы жинақтары бар адамдардың ЕЗЖ есебiнен БЖЗҚ-дан 

төленетін зейнетақы төлемдерiне құқығы туындайды.  

17. БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар тұлға қайтыс болған жағдайда, оның отбасына не 

жерлеуді жүзеге асырған тұлғаға Заңда белгіленген шекте, бірақ жеке зейнетақы шотында бар 

қаражаттан аспайтын мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем төленеді. 

Жерлеуге арналған біржолғы төлем жүзеге асырылғаннан кейін зейнетақы жинақтары бар 

қайтыс болған адамның жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығы 

республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен зейнетақы 

мөлшерінен аспайтын соманы құраған жағдайда, бұл қалдық жерлеуге арналған төлем ретінде 

БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіппен төленеді. 

ЕЗЖ есебінен БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар тұлға қайтыс болған жағдайда, олар 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мұраға қалдырылады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 18-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

18. БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу үшін елу жасқа толған не мүгедектігі бар адам 

болып табылатын не БЖЗҚ-да ЕЗЖ және оларға есептелген инвестициялық кіріс сомалары шегінде 

кемінде бес жыл зейнетақы жинақтары бар алушы жеке өтініш берген кезде БЖЗҚ-ға: 

1) БЖЗҚ-ның ішкі нормативтік құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

төлемдерін тағайындау туралы өтініш (бұдан әрі – төлемге өтініш); 

2) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және салыстыру үшін 

түпнұсқасы (еңбек мигрантының – Қазақстан Республикасында уақытша тұратын, еңбек немесе 

азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмыс істейтін ЕАЭО-ға мүше мемлекет азаматының жеке 

басын куәландыратын құжаты ретінде ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің уәкілетті органы берген 

шетелдіктің шетелдік паспорты және бейрезиденттің ЖСН (бар болса) көшірмесі ұсынылады);  

3) алушының банк шоты туралы мәліметтер; 

4) БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітілген нысан бойынша табысты түзетуге немесе 

салық шегерімін қолдануға өтініш (мүгедектігі бар адамдар үшін) ұсынады. 

ЕЗЖ мен оларға есептелген инвестициялық кіріс сомалары шегінде БЖЗҚ-да кемінде бес 

жыл зейнетақы жинақтары бар адамдар үшін БЖЗҚ алушының БЖЗҚ ААЖ-дағы мәліметтерге 

сәйкес көрсетілген санатқа тиесілігін тексереді. 

Алушы БЖЗҚ веб-порталы арқылы өтініш білдірген кезде төлемге өтініш оның 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылады.  

Алушының жеке басын куәландыратын құжат деректемелерінің өзектілігін растайтын 

мәліметтер (құжат түрі, нөмірі, берген орган және күні, әрекет ету мерзімі), оның ішінде 

алушының жеке басын куәландыратын құжатының жарамдылығы туралы мәліметтер Қазақстан 

Республикасы Әділет министрлігінің уәкілетті тұлғасының куәландырылған ЭЦҚ электрондық 

құжат түрінде веб-сервис арқылы ЖТ МДБ-дан беріледі. 

Бұл ретте БЖЗҚ веб-портплы арқылы алушының өтініш білдіру тәртібі БЖЗҚ-ның ішкі 

нормативтік құжаттарында регламенттелген.   
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 19-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 
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19. Егер алушы мүгедектігі бар тұлға болған жағдайда, БЖЗҚ веб-сервис немесе өзге тәсіл 

арқылы мүгедектігі бар тұлғалардың орталықтандырылған дерекқорынан мүгедектіктің 

белгіленгені туралы мәліметті сұратады.   

Алушыда белгіленген мүгедектіктің болуы туралы мәліметтерге растама болмаған жағдайда 

БЖЗҚ алушы өтініш берген күні БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша 

құжаттарды қабылдаудан немесе Қағидада көзделген құжаттарды алған сәттен бастап 10 (он) 

жұмыc күні ішінде хабарлама жіберу арқылы төлемге өтінішті орындаудан  бас тарту туралы қолхат 

бере отырып, өтінішті қабылдаудан бас тартады, онда бас тарту себебі көрсетіледі. 

20. Алушы ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алу тәртібін БЖЗҚ-ға төлемге өтініш беру 

арқылы дербес айқындайды.   

21. БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлемдері алушының ЖЗШ-да бар сомалар шегінде: 

1) алушының төлемге өтініште белгілеген мөлшерде белгіленген кесте бойынша (ай 

сайын, жыл сайын) зейнетақы төлемдері түрінде жүзеге асырылады. Алушы зейнетақы 

төлемдерінің мөлшерін және кезеңділігін өзгертуге құқылы;  

2) алушының төлемге өтініште белгілеген мөлшерде бір рет  не толық көлемде жүзеге 

асырылады. Зейнетақы төлемдері өтініш берілген күннен бастап белгіленеді және зейнетақы 

жинақтары біткенше не қайтыс болған айын қоса алғанда төленеді. 

22. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кететін шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар БЖЗҚ-ға өздері келіп, мыналарды:  

1) төлемге өтініш; 

2) шетелдік төлқұжат не азаматтығы жоқ тұлға куәлігінің көшірмесін және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасын;  

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 23-тармаққа толықтырулар енгізілді. 

23. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер және 

азаматтығы жоқ тұлғалар БЖЗҚ-ға өздері келіп, мыналарды:  

1) төлемге өтініш; 

2) шетелдік төлқұжат және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын;  

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Жоғарыда көрсетілген құжаттарды алған кезде БЖЗҚ Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының ақпараттық жүйелерінен (бұдан әрі – МО АЖ) өтініш жасаған шетелдікте немесе 

азаматтығы жоқ адамда Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан 

Республикасы азаматының жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхатының не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің бар-жоғы және оның жарамдылығы туралы 

мәліметтерді сұратады. 

Өтініш берген шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан 

тыс жерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 

Республикасында тұрақты тұруға рұқсатының күшінің жойылуына байланысты Қазақстан 

Республикасы азаматының жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхатының не Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген азаматтығы жоқ адамның 

куәлігінің жарамсыздығы туралы мәліметтер алынған жағдайда, БЖЗҚ зейнетақы төлемін құжаттар 

БЖЗҚ-ға қабылданған не келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.  

Өтініш берген шетелдіктің Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуына 

байланысты Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан Республикасы 

азаматының жеке куәлігінің жарамсыздығы туралы мәліметтер алынған жағдайларда БЖЗҚ өтініш 

жасалған күні БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарымен айқындалатын нысан бойынша құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беріп, өтінішті қабылдаудан не құжаттарды алған кезден 
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бастап он жұмыс күні ішінде хабарлама жіберу арқылы орындаудан бас тартады, бұл ретте 

шетелдікті Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге кетуге рұқсатты 

ресімдеу мақсатында Қазақстан Республикасындағы соңғы тіркелген жері бойынша Қазақстан 

Республикасы ішкі істер органдарының көші-қон қызметінің аумақтық бөлімшесіне жүгіну 

қажеттігі туралы хабардар етеді.  
Қажет болған жағдайда шетелдік Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты 

тұрғылықты жерге кетуге арналған құжаттарды ресімдегеннен кейін БЖЗҚ-ға қайтадан өтініш 

береді. 

Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан Республикасы азаматының 

жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатының не азаматтығы 

жоқ адамның куәлігінің бар екендігі және жарамдылығы туралы мәліметтер алынған, сондай-ақ 

өтініш жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерге 

тұрақты тұрғылықты жерге кеткені туралы мәліметтер болмаған не шетелдіктің немесе азаматтығы 

жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатының күші жойылған жағдайларда 

БЖЗҚ өтініш жасалған күні БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарымен айқындалатын нысан бойынша 

құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беріп өтінішті қабылдаудан не Қағидаларда 

көзделген құжаттарды алған кезден бастап он жұмыс күні ішінде хабарлама жіберу арқылы 

орындаудан бас тартады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 24-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

24. Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі немесе жерлеуді 

жүзеге асырған адам жерлеуге арналған біржолғы төлемді алу үшін БЖЗҚ-ға мынадай құжаттарды 

ұсынады: 

1) төлемге өтініш; 

2) табысты түзетуге немесе салық шегерімін қолдануға өтініш (Қазақстан Республикасы 

резиденттері үшін); 

3) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның немесе жерлеуді жүзеге асырған 

адамның отбасы мүшесінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасы; 

4) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы куәліктің көшірмесі және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы. 

Зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болуы туралы мәліметтерді және өтініш беруші 

мен қайтыс болған адамның туыстық байланыстары туралы мәліметтерді БЖЗҚ МО АЖ арқылы 

сұратады. 

МО АЖ-да туыстық байланыстар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, өтініш беруші 

растайтын құжаттардың көшірмелерін (неке қию туралы куәлік/туу туралы куәлік және т. б.) және 

салыстыру үшін түпнұсқасын (түпнұсқаларын) қосымша ұсынады; 

5) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің не жерлеуді жүзеге 

асырған адамның банк шоты туралы мәліметтер. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 25-тармаққа өзгерістер енгізілді. 

25. Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның зейнетақы жинақтарын алу үшін 

алушылар (мұрагерлер) БЖЗҚ-ға мынадай құжаттарды: 

1) төлемге өтініш; 

2) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 
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3) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның қайтыс болғаны туралы куәліктің 

нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. 

БЖЗҚ зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адам туралы мәліметтерді МО АЖ арқылы 

сұратады; 

4) мұрагерлік құқығы туралы куәліктің түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған 

көшірмесін не мұраға берілетін мүлікті бөлу туралы келісімнің түпнұсқасын немесе нотариат 

куәландырған көшірмесін не заңды күшіне енген сот шешімін; 

5) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады; 

6) 14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған мұрагер өтініш жасаған кезде: 

 кәмелетке толмаған мұрагердің туу туралы куәлігінің көшірмесі және салыстыру үшін 

түпнұсқасын; 

кәмелетке толмаған тұлғаның туу туралы куәлігінде ЖСН болмаған жағдайда, 16 жасқа 

дейінгілер (ҚР азаматтары үшін) ЖСН тіркелгені туралы куәліктің түпнұсқасы немесе Қазақстан 

Республикасының азаматы төлқұжатының түпнұсқасын; 

заңды өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және салыстыру үшін 

түпнұсқасын; 

ата-анасы болмаған жағдайда: қамқорлық тағайындалғанын растайтын құжат – қорғаншы 

етіп тағайындалғаны туралы анықтаманың/баланы патронаттық тәрбиеге беру туралы шарттың/ 

қорғаншылық тағайындалғанын растайтын жергілікті атқарушы орган актісінің көшірмесі және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

14-тен 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған мұрагердің БЖЗҚ-дағы мұраға қалдырылған 

зейнетақы жинақтарын алу үшін өтініш беруіне заңды өкілдің жазбаша келісімін қосымша 

ұсынады. 

26. Өтініш пошта байланысы құралдары арқылы берілген кезде (жерлеуге арналған 

біржолғы төлемдерді қоспағанда) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 

сондай-ақ төлемге өтініштегі және табысты түзету немесе салық шегерімін қолдану (бар болса) 

туралы өтініштегі алушының қолын нотариат куәландырады (нотариаттық куәландыру тұратын 

мемлекетінде жүргізілген жағдайда).  

27. Алушының атынан өтінішпен БЖЗҚ-ға өтініш білдірген жағдайда:  

1) үшінші тұлға алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін нотариатта 

куәландырады, сондай-ақ үшінші тұлға құжаттарға қосымша: 

үшінші тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасын; 

нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасын немесе оның нотариат куәландырған 

көшірмесін; 

2) заңды өкіл – алушының (14 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған мұрагерлерді қоспағанда) 

жеке басын куәландыратын құжат нотариатта куәландырылады, сондай-ақ заңды өкіл құжаттарға 

қосымша: 

кәмелетке толмаған тұлғаның тууы туралы куәлігінде ЖСН болмаған жағдайда (туған күні 

2007 жылғы тамызға дейінгі), ЖСН тіркелгені туралы куәліктің не Қазақстан Республикасы 

азаматының паспортының көшірмесі және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

заңды өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 

заңды өкілдің мәртебесін/кәмелетке толмаған адамға қорғаншылық тағайындалғанын 

растайтын құжаттың (туу туралы куәлік/қорғаншыны/қамқоршыны тағайындау туралы 

анықтама/баланы патронат тәрбиеге беру туралы шарт)/қорғаншылықты/қамқоршылықты 

тағайындауды растайтын жергілікті атқарушы орган актісінің көшірмесі және салыстырып тексеру 

үшін түпнұсқасын; 



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 8 беті  

 
 
 
 
 

 

 

3) әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған тұлғаға 

қорғаншылықтың немесе қамқоршылықтың тағайындалуын растайтын құжаттың көшірмесін 

(қорғаншы (қамқоршы) куәлігі/қорғаншының (қамқоршының) тағайындалғаны туралы анықтама 

немесе қорғаншының/қамқоршының мәртебесін растайтын басқа құжат) және салыстырып тексеру 

үшін тұпнұсқасын ұсынады.   

28. БЖЗҚ-ға үшінші тұлға немесе заңды өкіл өзі өтініш берген кезде жүзеге асырылады (14 

жасқа дейінгі кәмелетке толмаған алушының заңды өкілін қоспағанда).   

29. Шет тілінде ұсынылатын құжаттар (салымшының (алушының) жеке басын 

куәландыратын құжатты қоспағанда) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе 

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға не 

апостиль қойылуға жатады. Көрсетілген құжаттар қазақ немесе орыс тілдеріне аударылады және 

БЖЗҚ-ға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес нотариалды куәландырылған түрде 

ұсынылады. 

Құжаттың көшірмесін түпнұсқасымен дұрыстығын, төлемге өтініште алушының 

қолтаңбасының түпнұсқалығын куәландыру, құжаттардың аудармасымен дұрыстығын, оның 

ішінде аудармашы қолтаңбасының түпнұсқалығын куәландыру, сенімхатты растау бөлігінде 

нотариаттық іс-әрекеттер шетел мемлекетінде жүргізілген жағдайда, онда Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленген жағдайларды қоспағанда, оларды 

заңдастыру не апостиль қою қажет. 

30. БЖЗҚ зейнетақы төлемдерін деректемелері өтініште көрсетілетін алушының не 

зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің не жерлеуді жүзеге асырған 

адамның банктік шотына аударады. 

31. БЖЗҚ-да зейнетақы төлемдері (жерлеуге арналған біржолғы төлемді қоспағанда) 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін Қағидаларда көзделген 

құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге 

асырылады.   

Жерлеуге арналған біржолғы төлем құжаттар қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде жүзеге асырылады. 

32. Зейнетақы жинақтарын аударуға, есепке жазуға және төлеуге байланысты банктік 

көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу, оларды айырбастау және алушылардың шетелдік банктерде 

ашылған банктік шоттарына есепке жазу бойынша көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, БЖЗҚ-

ның меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.  

33. БЖЗҚ-дан ЕЖЗҚ-ға зейнетақы жинақтарын аударуға құқығы бар тұлғалар БЖЗҚ-да 

зейнетақы жинақтары бар салымшылар (алушылар) болып табылады.   

34. Салымшы (алушы) БЖЗҚ-дан ЕЖЗҚ-ға зейнетақы жинақтарын аудару мақсатында өзі 

өтініш берген кезде БЖЗҚ-ға: 

1) «БЖЗҚ» АҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

жинақтарын аудару туралы өтініш; 

2) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

3) салымшының (алушының) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) өзгерген жағдайда – осы 

өзгерістерді растайтын құжаттардың көшірмелері (некені қию не бұзу туралы, тегінің, атының, 

әкесінің аты (бар болса) өзгергені туралы куәлік, заңды күшіне енген сот шешімі) және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасын; 

4) ЕЖЗҚ-мен жасалған шарт көшірмесін ұсынады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 35-тармаққа толықтырулар енгізілді. 

35. Зейнетақы аннуитеті шартын жасау үшін міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) 
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міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен құралған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған 

кезде, салымшы (алушы) ЕЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына 

аударуға құқығы бар.  

Сақтандыру ұйымынан төленетін айлық сақтандыру төлемінің мөлшері зейнетақы аннуитеті 

шарты жасалған күні қолданыста болған ең төменгі күнкөріс шамасының 70 пайызынан (бірлескен 

аннуитет шарты жасалған жағдайда, ең төмені күнкөрістің 1,4 еселік мөлшерінен) төмен болмауы 

тиіс. 

36. Салымшы (алушы) сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару мақсатында өзі 

өтініш берген кезде БЖЗҚ-ға: 

1) «БЖЗҚ» АҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару туралы өтініш; 

2) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын;  

3) сақтандыру ұйымымен жасалған салымшының (алушының) зейнетақы аннуитеті 

шартының түпнұсқасын ұсынады.   

37. БЖЗҚ-ға салымшының (алушының) сенім білдірілген адамының/заңды өкілінің атынан 

өтініш жасалған жағдайда, салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі және салымшының (алушының) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) өзгерген жағдайда, 

осы өзгерістерді растайтын құжаттардың көшірмелерін нотариат куәландырады, сондай-ақ сенім 

білдірілген тұлға/заңды өкіл: 

1) сенім білдірілген тұлғаның/заңды өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың  

көшірмесін, салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын;  

2) сенімхатта зейнетақы жинақтары аударылатын ЕЖЗҚ-ның не сақтандыру ұйымының 

атауы көрсетілген зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініш беруге өкілеттігі қамтылған 

нотариат куәландырған сенімхат түпнұсқасын немесе оның нотариатта куәландырылған 

көшірмесін (егер сенімхатта сенім білдіруші тұлғаның бір мезгілде бірнеше ұйымда мүддесін 

білдіру бойынша өкілеттігі болған жағдайда)/әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі 

кәмелетке толған тұлға заңды өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың (қорғаншының 

(қамқоршының) куәлігі/қорғаншылықтың (қамқоршылықтың) тағайындалғаны туралы анықтама) 

түпнұсқасын және көшірмесін немесе қорғаншының/қамқоршының мәртебесін растайтын құжатты 

қосымша ұсынады.  

БЖЗҚ-ға сенім білдірілген тұлға не заңды өкіл ЕЖЗҚ-ға/не сақтандыру ұйымына зейнетақы 

жинақтарын аудару туралы өтініш беруі өзі келіп өтініш берген кезде жүзеге асырылады.  
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 37-1 тармақпен толықтырылды. 

37-1. МО АЖ-да зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы мәліметтер, 

өтініш білдірген адамның қайтыс болған адаммен туыстық байланысын растайтын мәліметтер 

болған жағдайда, Қағидалардың 24-тармағының 4) тармақшасында, 25-тармағының 3) 

тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну талап етілмейді. 

Қағидалардың 34-тармағының 2) тармақшасында, 36-тармағының 2) тармақшасында 37-

тармағының 1) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну оларды цифрлық құжаттар 

сервисінен алу мүмкіндігі болған кезде талап етілмейді. 

38. БЖЗҚ Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген мерзімде: 

1) ЕЖЗҚ-ға – құжаттарды алған күннен бастап 8 (сегіз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде; 

2) сақтандыру ұйымына – құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен 

аспайтын мерзімде зейнетақы жинақтарын аударады.   

39. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін және (немесе) 

Қағидалардың 18, 22, 23, 24 және 25-тармақтарына сәйкес белгіленген құжаттардың толық емес 
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топтамасы ұсынылған жағдайда, БЖЗҚ  алушыға немесе сенім білдірілген тұлғаға/заңды өкілге 

өтініш білдірген күні БЖЗҚ ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген нысан бойынша құжаттарды 

қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беру немесе бас тарту себебі көрсетілген хабарлама жіберу 

арқылы: 

жерлеуге арналған біржолғы төлемге өтінішті қабылдаған күннен бастап 5 (бесінші) жұмыс 

күнінен кешіктірмей; 

басқа төлем түрлері бойынша өтініштерді қабылдаған күннен бастап 10 (оныншы) жұмыс 

күнінен кешіктірмей, төлемге өтінішті қабылдаудан немесе өтінішті орындаудан бас тартады.   

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін және (немесе) 

Қағидалардың 34 және 36-тармағына сәйкес белгіленген құжаттардың толық топтамасы 

ұсынылмаған жағдайда, БЖЗҚ алушы (салымшы) немесе сенім білдірілген тұлға/заңды өкіл өтініш 

берген күні зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішті қабылдаудың мүмкін еместігінің 

себептері көрсетілген уәжді жазбаша жауапты бере отырып немесе зейнетақы жинақтарын аудару 

туралы өтінішті: 

ЕЖЗҚ-ға зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтінішті қабылдаған күннен бастап 8 

(сегізінші) жұмыс күнінен; 

сақтандыру ұйымына ауыстыру туралы өтініш қабылданған күннен бастап 10 (оныншы) 

жұмыс күнінен кешіктірмей, орындаудан бас тарту себебі көрсетілген хабарламаны ЕЖЗҚ-ға 

немесе сақтандыру ұйымына жіберу арқылы бас тартады. 

 

6-тарау. БЖЗҚ-ның салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

ақпарат ұсыну тәртібі  

 

40. Салымшы (алушы) сұратқан кез келген күнге ЕЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының 

жай-күйі туралы ақпаратты БЖЗҚ ЕЗЖ-ны есепке алуға арналған ЖЗШ ашылған күннен бастап 

ұсынады. 

41. БЖЗҚ салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты 

өтемақысыз жүргізеді. 

42. БЖЗҚ Салымшыға (Алушыға), оның ішінде БЖЗҚ-ның интернет-ресурсы және 

«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы берілетін зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

ақпарат:  

1) сұрау салынатын кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша зейнетақы 

жинақтарының сомасы; 

2) сұрау салынатын кезеңнің басындағы және соңындағы жағдай бойынша есептелген 

инвестициялық кіріс сомасы; 

3) Заңның 53-бабының 1-тармағына сәйкес зейнетақы активтерінен комиссиялық 

сыйақының мөлшері; 

4)  сұратылған кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, зейнетақы жарналарының, 

өсімпұлдардың, аударымдардың, зейнетақы жинақтары төлемдерінің және (немесе) ұсталған жеке 

табыс салығының сомасы;  

5)  сұратылып отырған кезең ішіндегі күндерді көрсете отырып, ЖЗШ-да көрсетілетін өзге 

де операциялардың сомасы туралы мәліметтер қамтылады.  
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 43-тармаққа өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

43. БЖЗҚ зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты салымшының (алушының)  

таңдаған, төменде көрсетілген тәсілдердің бірімен ұсынады:  

1) электрондық: 

БЖЗҚ-ға ұсынылған мекенжайға электрондық пошта арқылы; 
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ЭЦҚ немесе пайдаланушының логині мен паролін пайдалана отырып, жеке кабинет арқылы; 

2) БЖЗҚ-ға өзі өтініш жасаған кезде; 

3) почта байланысы қызметтері арқылы. 

Егер салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру тәсілін 

таңдамаған жағдайда, салымшы (алушы) БЖЗҚ интернет-ресурсының жеке кабинеті және (немесе) 

«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ЭЦҚ қолданып өзі өтініш жасаған кезде, сондай-ақ 

БЖЗҚ-ға өзі өтініш жасаған кезде БЖЗҚ хабардар етуді жүзеге асырады. 

44. Салымшы Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген оның жазбаша келісімі негізінде алушының 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға құқылы.   

45. Қағидалар бекітілгенге дейін жасалған шарттар бойынша ақпарат беруді, төлем 

карточкасы арқылы хабарлау тәсілін айқындаған адамдарды қоспағанда, БЖЗҚ Қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті 

органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен БЖЗҚ берген электрондық 

форматтарда көрсетілген тәсілмен жүзеге асырады. 

46. ЕЗЖ есепке алу үшін БЖЗҚ-да ЖЗШ ашқан кезде БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарының 

жай-күйі туралы ақпаратты ұсыну тәсілі «тікелей БЖЗҚ-ға өзі өтініш жасаған кезде» автоматты 

түрде анықталады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 47-тармаққа толықтырулар енгізілді. 

47. Салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарлау тәсілін 

өзгерткен жағдайда, ақпарат алудың жаңа тәсілі нысаны БЖЗҚ ішкі құжаттарына сәйкес 

айқындалатын өтініш/келісім негізінде айқындалады. 

48. Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу тәсілі туралы мәліметтер 

болмаған жағдайда не беру төлем карточкасы арқылы хабардар етуді көздейтін тәсілмен 

айқындалған болса, өткен жылғы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру 

салымшы (алушы) БЖЗҚ-ға тікелей өзі өтініш жасаған кезде жүзеге асырылады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 49-тармаққа өзгерістер енгізілді. 
49. БЖЗҚ салымшыларға (алушыларға) олардың зейнетақы жинақтарының жай-күйі 

туралы жыл сайынғы ақпарат беру: 

1) ағымдағы жылдың 1-қаңтарындағы жағдай бойынша ЖЗШ-да ақша болмаған; 

2) көрсетілген мекенжай бойынша адресаттың болмауы себебінен БЖЗҚ-ға өткен жылғы 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты қайтару нәтижесінде анықталған, алушының 

тұрғылықты жерінің өзгергені туралы БЖЗҚ-ға хабарламаған; 

3) БЖЗҚ МО АЖ және (немесе) өзге көздерден: 

БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болуы туралы; 

шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 

тұрақты тұруға кетуі және (немесе) Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсаттың күшін 

жою туралы мәліметтер алған; 

4) БЖЗҚ-ға зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты қайтару нәтижесінде 

анықталған пошталық және электрондық мекенжайдың толық емес (қате) болған; 

5) хабарландырудың БЖЗҚ-ға тікелей өзі келіп өтініш жасаған кезде және жеке кабинет 

арқылы тәсілін таңдаған жағдайларда жүзеге асырылмайды. 

7-тарау.  Салымшының (алушының) БЖЗҚ міндеттемелерін орындауға әсер ететін 

барлық өзгерістер туралы хабарлау тәртібі 

50. Салымшы (алушы)  БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін барлық 



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 12 беті  

 
 
 
 
 

 

 

өзгерістер туралы осындай өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде БЖЗҚ-ға 

хабарлайды, оларға: 

1) салымшының (алушының) бұрын БЖЗҚ-ға ұсынылған тұрғылықты мекенжайының, ұялы 

байланыстың абоненттік құрылғысының телефон нөмірінің, электрондық мекенжайдың (e-mail) 

өзгеруі; 

2) төлемге өтініште көрсетілген зейнетақы төлемдерін алушының банктік деректемелерінің 

өзгеруі жатады. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 51-тармаққа өзгерістер енгізілді. 
51. Қағидалардың 50-тармағында көрсетілген деректемелерді өзгерту мақсатында салымшы 

(алушы) БЖЗҚ-ға жеке басын куәландыратын құжатпен және  БЖЗҚ ішкі құжаттарымен бекітілген 

нысан бойынша өтініш береді не ЭЦҚ қолданып, Қағидалардың 50-тармағының 1) тармақшасында 

көрсетілген өзгерістерді енгізу үшін БЖЗҚ интернет-ресурсы арқылы береді. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 52-тармаққа өзгерістер енгізілді. 
52. Салымшы (Алушы) мен олардың сенім білдірілген адамдары немесе заңды өкілдері 

БЖЗҚ-ға ұсынған мәліметтердің және (немесе) құжаттардың дұрыстығын тексеру, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген БЖЗҚ функцияларын іске асыру үшін 

қажетті мәліметтерді өзектендіру мақсатында БЖЗҚ МО АЖ және өзге де ұйымдардың ақпараттық 

жүйелерімен өзара іс-қимыл жасауға құқылы. 

Көрсетілген жағдайларда, оның ішінде өтінішсіз ЖЗШ ашу кезінде жеке тұлғаның дербес 

деректерін жинау, өңдеу «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы Заңына сәйкес жеке тұлғаның келісімінсіз жүзеге 

асырылады.  

БЖЗҚ қызметтерді көрсету кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

биометриялық аутентификация және цифрлық құжаттар пайдалануы мүмкін. 

 

8-тарау. Салымшылардың (алушылардың) өтініштерін қарау 
«БЖЗҚ» Басқармасының 30.06.2021.2ж. № 44 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістерге сәйкес 53-тармаққа 

өзгерістер енгізілді. 

«БЖЗҚ» Басқармасының 18.11.2022ж. № 83 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістер мен толықтыруларға 

сәйкес 53-тармаққа өзгерістер енгізілді. 

53. Салымшы (алушы) БЖЗҚ-ға жазбаша, ауызша нысанда не электрондық құжат 

нысанында мынадай түрде: 

1) салымшының (алушының) өз құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын іске асыруда жәрдем көрсету туралы өтініші не заңдар мен өзге 

нормативтік құқықьық актілердің бұзылуы, БЖЗҚ-ның, лауазымды адамдардың жұмысындағы 

кемшіліктер не олардың қызметін сынау туралы хабарламасы; 

2) салымшының (алушының) құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің 

бұзылуы, БЖЗҚ қызметкерлері мен өзге де адамдардың құқыққа қарсы әрекеттері немесе 

әрекетсіздігі туралы шағымдары; 

3) салымшының (алушының) Шарт шеңберінде ақпарат беру туралы сұрау салуы; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өтініштің өзге де нысаны түрінде 

өтініш жасайды. 
«БЖЗҚ» Басқармасының 30.06.2021.2ж. № 44 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы 

қағидаларына (ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) өзгерістерге сәйкес 54-тармаққа 



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 13 беті  

 
 
 
 
 

 

 

өзгерістер енгізілді. 
54.Салымшының (алушының) өтініштерін қарау Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады. 

 

9-тарау. Тараптардың міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы жауапкершілігі 

 

55. Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін тараптар Шартта және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 

белгіленген тәртіппен жауап береді. 

56. БЖЗҚ-ның кінәсінен зейнетақы жинақтарын аудару кешіктірілген жағдайда БЖЗҚ 

салымшының (алушының) пайдасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1,5 есе базалық 

мөлшерлемесінің мөлшерінде аударылатын зейнетақы жинақтары сомасына әрбір кешіктірілген 

күн үшін (аудару күнін қосқанда) өсімпұл төлеуге міндетті. 

57. Зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін БЖЗҚ құқықтары бұзылған 

тұлғалардың пайдасына төлемдерді Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1,5 есе базалық 

мөлшерлемесінің мөлшерінде әрбір кешіктірілген күн үшін (төлем күнін қоса алғанда) өсімпұл 

төлеуге міндетті. 

58. Өсімпұлды төлеу БЖЗҚ-ны зейнетақы жинақтарын аудару (зейнетақы төлемдерін 

жүргізу) бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. 

59. Шартпен реттелмеген жауапкершілік мәселелері Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес регламенттеледі. 

 

10-тарау. Тараптардың дүлей күш салдарынан міндеттемелерді орындамаған жағдайда 

жауапкершілігі 

 

60. Шарттың тараптары, дүлей күш жағдайларына байланысты міндеттемелерді тиісінше 

орындау мүмкін болмаған жағдайда, Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық 

орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

61. Дүлей күш жағдайлары өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, табиғи апаттар, қоршаулар, 

ереуілдер, әскери қимылдар, террористік актілер және оларды тараптар болжай алмаған және 

Шарттың орындалуына тікелей әсер еткен басқа да осыған ұқсас жағдайлар болып табылады. 

62. Салымшының (Алушының) сұратуы бойынша БЖЗҚ Шарттың дүлей күш 

жағдайларының туындағанын растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады. 

 

11-тарау. Қорытынды ережелер 

 

63. Қағидалар Қазақстан Республикасы заңнамасындағы және БЖЗҚ қызметіндегі, 

салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру 

рәсімдеріндегі өзгерістер есебімен және инновациялық сипаты бар өзге де себептер бойынша не 

БЖЗҚ басшылығының тапсырмасы бойынша қайта қаралуы мүмкін.   

64. Қағидаларға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар БЖЗҚ-ның ішкі 

нормативтік құжаттарында көзделген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. 

65. Қағидалардың ережелерінде қаралмаған мәселелер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, БЖЗҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес шешіледі.   

66. Қағидалардың өзектендіруге жауапты бөлімше БЖЗҚ төлемдерді ұйымдастыру және 

хабарландыру бөлімшесі болып табылады.  

 

 

 



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 14 беті  

 
 
 
 
 

 

 

Басқарма Төрағасы    Ж. Курманов 

 

  



 
 

 

«Бірыңғай 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«БЖЗҚ» АҚ Зейнетақы қағидалары (ерікті 

зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған) 
15 беттің 15 беті  

 
 
 
 
 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидаларын  

(ерікті зейнетақы жарналарын есепке алуға арналған)  

келісу парағы 

 

 

Осы арқылы қағаздағы туынды құжаттың электрондық нұсқада келісілген құжатқа 

сәйкес келетінін растаймыз. 

 

Әзірлеуші: 

Төлемдерді ұйымдастыру және  

            хабарландыру департаментінің директоры _______________ Н. Рахимова 
                                                                                                         (қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауазым атауы Аты-жөні Қолы Ескерту 

Басқарушы директор 

 

Ж. Тулегенова 

 

  

Заң департаментінің директоры  Н. Бактыбаев   

Қауіпсіздік департаментінің директоры М. Артыкбаев   

Зейнетақы активтерін есепке алу және 

есептілік департаментінің директоры 
З. Байгалиева   

Өңірлік даму департаментінің 

директоры 
М. Мусабекова   


