
Салымшылардың (алушылардың) 

зейнетақы жинақтарының бір бөлігін

тұрғын үй жағдайларын жақсарту және

(немесе) емделуге ақы төлеу және ИПБ-ға

ауыстыру мақсатында пайдалану тетігі

«БЖЗҚ» АҚ, желтоқсан 2020



Азаматтар санаты ЗЖ УО-ға аудару ЗЖ ИПБ-ға аудару

1. Жұмыс істейтін азаматтар

(егер салымшының ЖЗШ-сындағы

МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен

ЗЖ сомасы ЗЖ ең аз жеткіліктілік

шегінен асатын болса)

1. Салымшының ЖЗШ-да МЗЖ және

(немесе) МКЗЖ есебінен

қалыптастырылған,  ең аз жеткіліктілік

шегінен асатын ЗЖ сомасы шегінде.  

3. Зейнеткерлер

(егер зейнетақы мен ай сайынғы

қамтылым мөлшері алушының орташа

айлық кірісінің орнын ауыстыру

коэффициентін 40%-дан төмен емес

деңгейде қамтамасыз етсе)

3. Алушының ЖЗШ-сындағы МЗЖ және

(немесе) МКЗЖ есебінен ЗЖ сомасының

50% - ынан аспайды

2. Сақтандыру ұйымымен

зейнетақы аннуитеті шартын

жасасқан салымшылар (алушылар)

2. Салымшының (алушының) ЖЗШ-

сындағы салымшының (алушының) МЗЖ 

және (немесе) МКЗЖ есебінен ЗЖ 

сомасы шегінде)

1. Салымшының (пайдасына МКЗЖ 

аударылған жеке тұлғаның)  ЗЖ-ның

нақты сомасы мен салымшының

(пайдасына МКЗЖ аударылған жеке

тұлғаның) ЗЖ-ның ең төменгі

жеткіліктілік шегі арасындағы айырма

шегінде

2. Сақтандыру ұйымымен жасалған

зейнетақы аннуитеті шарты болған

жағдайда, салымшының (алушының) 

ЖЗШ-сында МЗЖ және (немесе) МКЗЖ 

есебінен ЗЖ сомасы шегінде

3. Көзделмеген.

Зейнеткерлердің ЗЖ қауіпсіздігін

қамтамасыз ету мақсатында

зейнеткерлік жасқа толғаннан кейін 

барлық зейнетақы активтері басқаруға

беріледі/ҚРҰБ басқаруында

қалдырылады

Азаматтар санаты және ЗЖ аудару шарттары
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БЖЗҚ-ның уәкілетті органмен өзара іс-қимыл схемасы
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Получатель

подача заявлений через
Личный кабинет УО с использованием ЭЦП

подача документов

обмен сведениями
(регулярные сверки данных

 и обмен св-ми по кол-ву,
объемам целевого использования (согласно формам,

предусм. типовым договором м/у ЕНПФ и УО)

sms-сообщение

обмен
сведениями

перевод денег на жилье/лечение 
из ЕНПФ в УО в течение 5 раб дн.

возврат денег из УО в ЕНПФ в течение 2 мес.
отказ

ЕНПФ

Уполномоченные
операторы

получение от ГК 
информации:

1) о пенсионных 
выплатах;

2) о 
принадлежности 

вкладчика 
(получателя) к 

категориям

Государственная
корпорация

обмен
сведениями 

в части наложения
 обременения

на 5 лет
зачисление на 

спецсчета 

получателей в 

УО

 получение сведений в т.ч. о сумме, доступной к изъятию, через
Личный кабинет или мобильное приложение ЕНПФ

БВУ

перевод
денег

БЖЗҚ рөлі:

Халыққа ақпарат беру

ЖЗШ-ның жай-күйі туралы үзінді көшірмеге

алуға қолжетімді қаржы туралы мәліметтерді

енгізу

Уәкілетті оператордан алынған өтініштерді

уақтылы орындау

Біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке алу, 

аудару, төлеу мәселелері бойынша уәкілетті

оператормен өзара іс-қимыл жасау
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Схема взаимодействия ЕНПФ с управляющим 

инвестиционным портфелем

БЖЗҚ рөлі:

Халыққа ақпарат беру

ЖЗШ, ЗЖ бірыңғай есебі

ЖЗШ-ға инвестициялық табыстың есептелуі

Салымшының өтініші бойынша жинақтардың

ИПБ-ға уақытылы аударылуы
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Получатель

перевод денег

отказ:
1) неполный пакет док-ов;

2) недейст. ДУЛ;
3) несобл. сроков

подача
 заявления через
Личный кабинет 

с использованием ЭЦП
или офис ЕНПФ

sms-сообщение
о передаче ПН в доверит. 

управление в УИП

ЕНПФ

УИП 

обмен сведениями согласно
Кастодиальному договору и Договору

доверит. управления
(регулярная сверка по ИД, ФИ, УЕ)

НБ РК

Банк кастодиан

перевод денег

обмен сведениями согласно
Кастодиальному договору и Договору

доверит. управления
(регулярная сверка по ИД, ФИ и пр.)

обмен сведениями согласно
Кастодиальному договору и Договору

доверит. управления
(регулярная сверка по ИД, ФИ и пр.)
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www.enpf.kz

enpf@enpf.kz

1418

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


