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Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақыны өндіріп алу 

қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 

185 Қаулысы 
  

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 

маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 3) тармақшасына сәйкес 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық 

сыйақыны өндіріп алу қағидалары бекітілсін. 

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі және 2013 жылғы 23 тамыздан бастап туындаған қатынастарға 

қолданылады. 
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Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақыны өндіріп алу 

қағидалары 
  

1. Осы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының комиссиялық сыйақыны өндіріп 

алу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына 

(бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) сәйкес әзірленді және бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі - БЖЗҚ) комиссиялық сыйақыны өндіріп алу 

тәртібін айқындайды. 

2. Осы қаулының мақсаттары үшін зейнетақы активтерінің ағымдағы құны ретінде 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 5-бабы 2-тармағының 17) тармақшасына 

сәйкес айқындалатын зейнетақы активтерінің ағымдағы құны түсініледі. 

3. БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақыны санау, есептеу және 

аудару үшін нәтижелері бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің ағымдағы құны 

есептелетін айдағы БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен есептелген инвестициялық кіріс 

ескерілмей комиссиялық сыйақы саналатын және есептелетін айдың алдындағы айдың 

бірінші күнінің басындағы жағдай бойынша БЖЗҚ зейнетақы активтерінің ағымдағы құны 

пайдаланылады. 

Егер нәтижелері бойынша БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақыны 

санау үшін пайдаланылатын БЖЗҚ зейнетақы активтерінің ағымдағы құны айқындалатын 

айда есептелген теріс инвестициялық кіріс қалыптасса, БЖЗҚ-ның зейнетақы 

активтерінен комиссиялық сыйақыны санау, есептеу және аудару үшін комиссиялық 

сыйақыны санау мен есептеу жүргізілетін айдың алдындағы айдың бірінші күнінің 

басындағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің ағымдағы құны пайдаланылады. 

4. Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақыны санау, есептеу және аудару үшін 

нәтижелері бойынша БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақыны санау 
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үшін пайдаланылатын БЖЗҚ зейнетақы активтерінің ағымдағы құны есептелетін айда 

есептелген БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен инвестициялық кіріс пайдаланылады. 

Егер нәтижелері бойынша БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақыны 

санау, есептеу және аудару үшін пайдаланылатын БЖЗҚ зейнетақы активтерінің 

ағымдағы құны айқындалатын айда есептелген теріс инвестициялық кіріс қалыптасса, бір 

айдағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы алынбайды, есептелмейді және 

БЖЗҚ-ның ағымдағы шотына аударылуға жатпайды. 

5. Есепті айдан кейінгі ай ішінде БЖЗҚ зейнетақы активтерінің шартты бірлігінің 

құнын есептеу үшін Қағидалардың 2 және 3-тармақтарына сәйкес есептелген, есепті айдан 

кейінгі айдың күнтізбелік күндерінің санына пропорционалды түрде есептелген БЖЗҚ-

ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы және инвестициялық кірістен 

комиссиялық сыйақы пайдаланылады. 

6. БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы және БЖЗҚ-ның 

инвестициялық кірісінен комиссиялық сыйақы кастодиан банктің және БЖЗҚ-ның 

уәкілетті өкілдері қол қойған салыстырып тексеру актісінің негізінде БЖЗҚ-ның 

инвестициялық шотынан БЖЗҚ-ның ағымдағы шотына аударылуға тиіс. 
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