
Сұрақтар мен жауаптар (Мұрағат) 

 

1. Сұрақ: Ресей Федерациясына ТТЖ кету кезінде зейнетақы жинақтарын 

қалай алуға болады?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 31, 32 және 33 баптарының 

ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұратын жерге 

кетуге байланысты БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдеріне:      

1) міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) және міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен Қазақстан Республикасының 

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-

да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген, кету фактісін растайтын құжаттарды ұсынған; 

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

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кететін немесе кеткен шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген, кету ниетін немесе фактісін растайтын 

құжаттарды ұсынған адамдар ие.    

Заңның 34-бабы 9-тармағы 2) тармақшасына сәйкес МЗЖ және МКЗЖ есебінен 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. Аталған тәртіп, сондай-ақ қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – № 

1042 Қағида) белгіленген. 

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібі Заңның 27-бабы 4-

тармағына сәйкес ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт 

тараптарының келісімі бойынша айқындалады. Бұл ретте ЕЗЖ есебінен зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар тізбесі «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидаларында (ерікті зейнетақы 

жарналарын есепке алу бойынша) (бұдан әрі – Зейнетақы қағидалары) (БЖЗҚ-ның 

www.enpf.kz адресі бойынша корпоративтік веб-сайтына орналастырылған) 

белгіленген.   

Зейнетақы жинақтарын төлеу құжаттары БЖЗҚ-ға төменде көрсетілген 

тәсілдердің бірі арқылы ұсынылуы мүмкін:   

- өзі келіп өтініш жасағанда;  

- пошта байланысы арқылы; 

- үшінші адам арқылы (сенім жүктелген адам). Бұл ретте құжаттар тек сенім 

жүктелген адам БЖЗҚ офисіне өзі келіп өтініш жасағанда ғана қабылданады.   

№1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы қағидаларының 29-

тармағына сәйкес, МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы 

болып табылатын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын 
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жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған 

кезде БЖЗҚ-ға міндетті түрде:    

1) БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысандағы зейнетақы төлемдерін 

тағайындау туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш);    

2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда 

өзгеше көзделмесе, шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасы (Ресей Федерациясы азаматының ішкі паспорты ұсынылған жағдайда, 

өтініш орындалуға жатпайды);   

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Сонымен бірге, №1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы 

қағидаларының 29-тармағына сай, жоғарыда аталған құжаттарды алған кезде БЖЗҚ 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінен өтініш 

жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының 

азаматы ретіндегі жеке куәлігі не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхаты, не азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органдары берген куәлігінің бар екендігі және оның жарамдылығы туралы мәлімет 

сұратады.     

Өтініш жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдіктің немесе 

азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатының 

күші жойылуына байланысты Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген 

шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатының не азаматтығы жоқ 

адамның куәлігінің не Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 

жарамсыздығы туралы мәліметтер алынған жағдайда БЖЗҚ зейнетақы төлемін 

құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырады.  

Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан Республикасы 

азаматының жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхатының не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің бар екендігі және оның 

жарамдылығы туралы мәліметтер алынған, сондай-ақ өтініш жасаған шетелдіктің 

немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты 

тұруға кеткені туралы мәліметтер болмаған жағдайда БЖЗҚ өтініш берген күні БЖЗҚ 

ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 

туралы қолхатты бере отырып, өтінішті қабылдаудан не №1042 Қағидаларда немесе 

Зейнетақы қағидаларында көзделген құжаттарды алған кезден бастап он жұмыс күні 

ішінде хабарлама жолдау арқылы бас тарту себебін көрсете отырып, өтінішті 

орындаудан бас тартады.    

 БЖЗҚ ҚР шегінен тыс ТТЖ кетуіне байланысты өтініштерді қарау кезінде 

Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары осыған дейін берген жеке басын 

куәландыратын құжат мәртебесі туралы мәліметтермен бірге Қазақстан 

Республикасы Әділет министрлігінің «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік дерекқорында 

(бұдан әрі – ЖТ МДҚ) болатын ҚР шегінен тыс ТТЖ кетуді ресімдеу туралы 
мәліметтерді де басшылыққа алады.       

 



БЖЗҚ мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көші-қон қызметі 

комитетінің қатысуымен құрылған жұмыс тобының қарым-қатынасы аясында 

қажет болған жағдайда БЖЗҚ соңғыға салымшылардың (алушылардың) Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кетуін ресімдеу 

дерегін нақтылау және ондай деректер болған жағдайда ЖТ МДҚ-дағы 

мәліметтерді өзектендіру туралы сұраныс жолдайтынын мәлімет ретінде 

хабарлаймыз.   

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы болып табылатын, Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кететін шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған кезде БЖЗҚ-ға: 

1) өтініш; 

2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда 

өзгеше көзделмесе, шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасы (Ресей Федерациясы азаматының ішкі паспорты ұсынылған жағдайда, 

өтініш орындалуға жатпайды);   

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Өтінішті үшінші адам (сенім жүктелген тұлға) арқылы берген жағдайда, үшінші 

адам БЖЗҚ-ға жоғарыда аталған құжаттарға қосымша:    

1) нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасын немесе оның нотариат 

куәландырған көшірмесін;   

2) үшінші адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынады.   

Бұл ретте алушының жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі нотариатпен 

куәландырылады.   

Өтінішті пошта байланысы құралдары арқылы берген кезде алушының жеке 

басын куәландыратын құжат көшірмесі, сондай-ақ өтініштегі алушының қолы 

нотариатпен куәландырылады.   

Зейнетақы төлемдерін БЖЗҚ деректемелері өтініште көрсетілген алушының 

банк шотына:     

тек ұлттық валютада – Қазақстан Республикасының аумағындағы екінші 

деңгейлі банктерде/банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдарда ашылған банктік шоттарға аудару кезінде;    

АҚШ долларымен, евромен, фунт стерлингпен, ресей рублімен – Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс ашылған шетелдік банктерге аударған кезде 

аударады.    

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде, пошталық 

байланыс құралдары не болмаса үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына 

байланысты барлық қажетті құжаттардың өзекті тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың 

және төлем валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері 

www.enpf.kz мекенжайы бойынша БЖЗҚ корпоративтік веб-сайтында 

орналастырылған, ол жерде ақпарат үнемі жаңартылады.   

Шетелдік паспортты алғанда алушының негізгі деректемелері, нақтырақ: тегі, аты, 

әкесінің аты (бар болса), туған күні өзгерген жағдайда, жоғарыда аталған құжаттар 

тізбесіне қосымша БЖЗҚ-ға негізгі деректемелердің өзгергендігін растайтын, 
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шетелдік құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар сақтала отырып ресімделген 

төмендегі құжаттардың бірінің түпнұсқасын нотариат куәландырған көшірмесін: 

1) Қазақстан Республикасы уәкілетті органының анықтамасын; 

2) шетелдік мемлекеттің уәкілетті органының анықтамасын; 

3) тегін/атын/әкесінің атын ауыстырғандығы туралы куәлік/анықтама; 

4) неке қиғандығы/бұзғандығы туралы куәлікті қосымша беруі қажет.  

1993 жылғы 22 қаңтардағы Минск конвенциясына (Азаматтық, отбасылық және 

қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен қарым-қатынас туралы конвенция) 

және 2002 жылғы 7 қазандағы Кишинев конвенциясына (Азаматтық, отбасылық және 

қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен қарым-қатынас туралы конвенция) 

сәйкес ТМД елдерінен келіп түскен құжаттардың заңдастырылмай және апостиль 

қойылмай қабылданатынын қосымша хабарлаймыз. 

 

  

2. Сұрақ: Германияға ТТЖ-ға кеткен кезде зейнетақы жинақтарымды 

қалай аламын?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 31, 32 және 33 баптарының 

ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұратын жерге 

кетуге байланысты БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдеріне:      

1) міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) және міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен Қазақстан Республикасының 

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-

да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген, кету фактісін растайтын құжаттарды ұсынған; 

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

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кететін немесе кеткен шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген, кету ниетін немесе фактісін растайтын 

құжаттарды ұсынған адамдар ие.    

Заңның 34-бабы 9-тармағы 2) тармақшасына сәйкес МЗЖ және МКЗЖ есебінен 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. Аталған тәртіп, сондай-ақ қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – № 

1042 Қағида) белгіленген. 

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібі Заңның 27-бабы 4-

тармағына сәйкес ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт 

тараптарының келісімі бойынша айқындалады. Бұл ретте ЕЗЖ есебінен зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар тізбесі «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидаларында (ерікті зейнетақы 

жарналарын есепке алу бойынша) (бұдан әрі – Зейнетақы қағидалары) (БЖЗҚ-ның 
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белгіленген.   

Зейнетақы жинақтарын төлеу құжаттары БЖЗҚ-ға төменде көрсетілген 

тәсілдердің бірі арқылы ұсынылуы мүмкін:   

- өзі келіп өтініш жасағанда;  

- пошта байланысы арқылы; 

- үшінші адам арқылы (сенім жүктелген адам). Бұл ретте құжаттар тек сенім 

жүктелген адам БЖЗҚ офисіне өзі келіп өтініш жасағанда ғана қабылданады.   

№1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы қағидаларының 29-

тармағына сәйкес, МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы 

болып табылатын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын 

жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған 

кезде БЖЗҚ-ға міндетті түрде:    

1) БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысандағы зейнетақы төлемдерін 

тағайындау туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш);    

2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда 

өзгеше көзделмесе, шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасы;   

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Сонымен бірге, №1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы 

қағидаларының 29-тармағына сай, жоғарыда аталған құжаттарды алған кезде БЖЗҚ 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінен өтініш 

жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының 

азаматы ретіндегі жеке куәлігі не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхаты, не азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органдары берген куәлігінің бар екендігі және оның жарамдылығы туралы мәлімет 

сұратады.     

Өтініш жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдіктің немесе 

азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатының 

күші жойылуына байланысты Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген 

шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатының не азаматтығы жоқ 

адамның куәлігінің не Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 

жарамсыздығы туралы мәліметтер алынған жағдайда БЖЗҚ зейнетақы төлемін 

құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырады.  

Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан Республикасы 

азаматының жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхатының не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің бар екендігі және оның 

жарамдылығы туралы мәліметтер алынған, сондай-ақ өтініш жасаған шетелдіктің 

немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты 

тұруға кеткені туралы мәліметтер болмаған жағдайда БЖЗҚ өтініш берген күні БЖЗҚ 

ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 

туралы қолхатты бере отырып, өтінішті қабылдаудан не №1042 Қағидаларда немесе 

Зейнетақы қағидаларында көзделген құжаттарды алған кезден бастап он жұмыс күні 
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ішінде хабарлама жолдау арқылы бас тарту себебін көрсете отырып, өтінішті 

орындаудан бас тартады.    

 БЖЗҚ Қазақстан Республикасының шегінен тыс ТТЖ кетуіне байланысты 

өтініштерді қарау кезінде Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары осыған 

дейін берген жеке басын куәландыратын құжат мәртебесі туралы мәліметтермен 

бірге Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Жеке тұлғалар» 

Мемлекеттік дерекқорында (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) болатын Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс ТТЖ кетуді ресімдеу туралы мәліметтерді де 

басшылыққа алады.       

БЖЗҚ мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көші-қон қызметі 

комитетінің қатысуымен құрылған жұмыс тобының қарым-қатынасы аясында 

қажет болған жағдайда БЖЗҚ соңғыға салымшылардың (алушылардың) Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кетуін ресімдеу 

дерегін нақтылау және ондай деректер болған жағдайда ЖТ МДҚ-дағы 

мәліметтерді өзектендіру туралы сұраныс жолдайтынын мәлімет ретінде 

хабарлаймыз.   

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы болып табылатын, Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кететін шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған кезде БЖЗҚ-ға: 

1) өтініш; 

2) шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасын; 

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Өтінішті үшінші адам (сенім жүктелген тұлға) арқылы берген жағдайда, үшінші 

адам БЖЗҚ-ға жоғарыда аталған құжаттарға қосымша:    

1) нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасын немесе оның нотариат 

куәландырған көшірмесін;   

2) үшінші адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынады.   

Бұл ретте алушының жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі нотариатпен 

куәландырылады (нотариаттық куәландыру тұрғылықты мемлекетте жүргізілген 

жағдайда).   

Өтінішті пошта байланысы құралдары арқылы берген кезде алушының жеке 

басын куәландыратын құжат көшірмесі, сондай-ақ өтініштегі алушының қолы 

нотариатпен куәландырылады (нотариаттық куәландыру тұрғылықты мемлекетте 

жүргізілген жағдайда). 

Егер құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін, алушының өтініштегі 

қолының түпнұсқалығын растау, сенімхатты куәландыру бойынша нотариаттық 

әрекеттер шет мемлекетте жүргізілетін болса, Қазақстан Республикасында бекітілген 

халықаралық шарттарда басқаша ратификацияланған жағдайларды қоспағанда, 

оларды заңдастыру қажет.   

Шетелдік паспортты алғанда алушының негізгі деректемелері, нақтырақ: тегі, аты, 

әкесінің аты (бар болса), туған күні өзгерген жағдайда, жоғарыда аталған құжаттар 

тізбесіне қосымша БЖЗҚ-ға негізгі деректемелердің өзгергендігін растайтын, 



шетелдік құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар сақтала отырып ресімделген 

төмендегі құжаттардың бірінің түпнұсқасын нотариат куәландырған көшірмесін: 

1) Қазақстан Республикасы уәкілетті органының анықтамасын; 

2) шетелдік мемлекеттің уәкілетті органының анықтамасын; 

3) тегін/атын/әкесінің атын ауыстырғандығы туралы куәлік/анықтама; 

4) неке қиғандығы/бұзғандығы туралы куәлікті қосымша беруі қажет.  

Қазақстан Республикасы мен Германия қатысушылары болып есептелетін 1961 

жылғы 5 қазандағы Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыру талабын жоятын Гаага 

конвенциясына сәйкес, Германияның мекемелері мен ұйымдарынан шығатын ресми 

құжаттар заңдастырудан босатылады және алушының тұрақты тұратын елінде осы 

құжаттарға апостиль қою арқылы апостильдеуге жататынына Сіздің назарыңызды 

аударамыз. 

Бұдан бөлек, «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан 

Республикасының 11.07.1997 жылғы № 151-I Заңының 10-бабына сәйкес, мемлекеттік 

органдар жүйесінде, Қазақстан Республикасының түрлі ұйымдарында есепке алу – 

статистикалық, қаржылық және техникалық құжаттама жүргізу меншік түріне тәуелсіз 

түрде мемлекеттік және орыс тілдерінде қамсыздандырылады. Осыған байланысты, шет 

тілінде жасаған, БЖЗҚ-ға берілетін барлық құжаттар, оның ішінде құжаттың 

көшірмесінің дұрыстығын куәландыру кезінде жасалған нотариустардың куәландырма 

қолдары, алушының және (немесе) аудармашының қолы мемлекеттік не орыс тілдеріне 

аударылады. Егер аударма шетелдік мемлекеттің аумағында жасалған болса, онда ол да 

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше 

белгіленген жағдайларды қоспағанда заңдастырылуға жатады. 

Зейнетақы төлемдерін БЖЗҚ деректемелері өтініште көрсетілген алушының банк 

шотына:     

тек ұлттық валютада – Қазақстан Республикасының аумағындағы екінші деңгейлі 

банктерде/банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 

ашылған банктік шоттарға аудару кезінде;    

АҚШ долларымен, евромен, фунт стерлингпен, ресей рублімен – Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс ашылған шетелдік банктерге аударған кезде аударады.    

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде, пошталық 

байланыс құралдары не болмаса үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына 

байланысты барлық қажетті құжаттардың тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың және 

төлем валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері 

www.enpf.kz мекенжайы бойынша БЖЗҚ корпоративтік веб-сайтында 

орналастырылған, ол жерде ақпарат үнемі жаңартылады.   

 

 

3. Сұрақ: Канадаға ТТЖ кетіп қалдым, енді өз зейнетақы жинақтарымды 

қалай алуыма болады?   

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 31, 32 және 33 баптарының 

ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұратын жерге 

кетуге байланысты БЖЗҚ-дан берілетін зейнетақы төлемдерін алу құқығына:      
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1) міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) және міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен Қазақстан Республикасының 

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-

да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

белгіленген, кету фактісін растайтын құжаттарды ұсынған адамдар ие; 

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

шегінен тыс тұрақты тұратын жерге кететін немесе кеткен шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген, кету ниетін немесе фактісін растайтын 

құжаттарды ұсынған адамдар ие.    

Заңның 34-бабы 9-тармағы 2) тармақшасына сәйкес МЗЖ және МКЗЖ есебінен 

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 

белгілейді. Аталған тәртіп, сондай-ақ қажетті құжаттар тізбесі Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – № 

1042 Қағида) белгіленген. 

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібі Заңның 27-бабы 4-

тармағына сәйкес ЕЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт 

тараптарының келісімі бойынша айқындалады. Бұл ретте ЕЗЖ есебінен зейнетақы 

төлемдерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттар тізбесі «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 

хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы қағидаларында (ерікті зейнетақы 

жарналарын есепке алу бойынша) (бұдан әрі – Зейнетақы қағидалары) (БЖЗҚ-ның 

www.enpf.kz адресі бойынша корпоративтік веб-сайтына орналастырылған) 

белгіленген.   

Зейнетақы жинақтарын төлеу құжаттары БЖЗҚ-ға төменде көрсетілген 

тәсілдердің бірі арқылы ұсынылуы мүмкін:   

- өзі келіп өтініш жасағанда;  

- пошта байланысы арқылы; 

- үшінші адам арқылы (сенім жүктелген адам). Бұл ретте құжаттар тек сенім 

жүктелген адам БЖЗҚ офисіне өзі келіп өтініш жасағанда ғана қабылданады.   

№1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы қағидаларының 29-

тармағына сәйкес, МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы 

болып табылатын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын 

жерге кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған 

кезде БЖЗҚ-ға міндетті түрде:    

1) БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысандағы зейнетақы төлемдерін 

тағайындау туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш);    

2) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда 

өзгеше көзделмесе, шетелдік паспорттың көшірмесін және салыстырып тексеру үшін 

түпнұсқасы;   

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Сонымен бірге, №1042 Қағидалардың 8-тармағына және Зейнетақы 

қағидаларының 29-тармағына сай, жоғарыда аталған құжаттарды алған кезде БЖЗҚ 
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Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінен өтініш 

жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының 

азаматы ретіндегі жеке куәлігі не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхаты, не азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының уәкілетті 

органдары берген куәлігінің бар екендігі және оның жарамдылығы туралы мәлімет 

сұратады.     

Өтініш жасаған шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдіктің немесе 

азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсатының 

күші жойылуына байланысты Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген 

шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатының не азаматтығы жоқ 

адамның куәлігінің не Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 

жарамсыздығы туралы мәліметтер алынған жағдайда БЖЗҚ зейнетақы төлемін 

құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырады.  

Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Қазақстан Республикасы 

азаматының жеке куәлігінің не шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға 

ықтиярхатының не азаматтығы жоқ адамның куәлігінің бар екендігі және оның 

жарамдылығы туралы мәліметтер алынған, сондай-ақ өтініш жасаған шетелдіктің 

немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге тұрақты 

тұруға кеткені туралы мәліметтер болмаған жағдайда БЖЗҚ өтініш берген күні БЖЗҚ 

ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 

туралы қолхатты бере отырып, өтінішті қабылдаудан не №1042 Қағидаларда немесе 

Зейнетақы қағидаларында көзделген құжаттарды алған кезден бастап он жұмыс күні 

ішінде хабарлама жолдау арқылы бас тарту себебін көрсете отырып, өтінішті 

орындаудан бас тартады.    

 БЖЗҚ Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге 

кетуіне байланысты өтініштерді қарау кезінде Қазақстан Республикасының 

уәкілетті органдары осыған дейін берген жеке басын куәландыратын құжат 

мәртебесі туралы мәліметтермен бірге Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік дерекқорында (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) 

болатын Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұратын жерге 

кетуді ресімдеу туралы мәліметтерді де басшылыққа алады.       

БЖЗҚ мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көші-қон қызметі 

комитетінің қатысуымен құрылған жұмыс тобының қарым-қатынасы аясында 

қажет болған жағдайда БЖЗҚ соңғыға салымшылардың (алушылардың) Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кетуін ресімдеу 

дерегін нақтылау және ондай деректер болған жағдайда ЖТ МДҚ-дағы 

мәліметтерді өзектендіру туралы сұраныс жолдайтынын мәлімет ретінде 

хабарлаймыз.   

ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алушы болып табылатын, Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын жерге кететін шетелдіктер мен 

азаматтығы жоқ адамдар өздері келіп өтініш жасаған кезде БЖЗҚ-ға: 

1) өтініш; 



2) шетелдік паспорттың не азаматтығы жоқ адам куәлігінің көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы;   

3) алушының банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 

Өтінішті үшінші адам (сенім жүктелген тұлға) арқылы берген жағдайда, үшінші 

адам БЖЗҚ-ға жоғарыда аталған құжаттарға қосымша:    

1) нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасын немесе оның нотариат 

куәландырған көшірмесін;   

2) үшінші адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және 

салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынады.   

Бұл ретте алушының жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі нотариатпен 

куәландырылады (нотариаттық куәландыру тұрғылықты мемлекетте жүргізілген 

жағдайда).   

Өтінішті пошта байланысы құралдары арқылы берген кезде алушының жеке 

басын куәландыратын құжат көшірмесі, сондай-ақ өтініштегі алушының қолы 

нотариатпен куәландырылады (нотариаттық куәландыру тұрғылықты мемлекетте 

жүргізілген жағдайда). 

Егер құжат көшірмесінің түпнұсқаға сәйкестігін, алушының өтініштегі 

қолының түпнұсқалығын растау, сенімхатты куәландыру бойынша нотариаттық 

әрекеттер шет мемлекетте жүргізілетін болса, Қазақстан Республикасында бекітілген 

халықаралық шарттарда басқаша ратификацияланған жағдайларды қоспағанда, 

оларды заңдастыру қажет.   

«Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 

11.07.1997 жылғы № 151-I  Заңының 10-бабына сәйкес, мемлекеттік органдар 

жүйесінде, Қазақстан Республикасының түрлі ұйымдарында есепке алу – 

статистикалық, қаржылық және техникалық құжаттама жүргізу меншік түріне тәуелсіз 

түрде мемлекеттік және орыс тілдерінде қамсыздандырылады. Осыған байланысты, шет 

тілінде жасаған, БЖЗҚ-ға берілетін барлық құжаттар, оның ішінде құжаттың 

көшірмесінің дұрыстығын куәландыру кезінде жасалған нотариустардың куәландырма 

қолдары, алушының және (немесе) аудармашының қолы мемлекеттік не орыс тілдеріне 

аударылады. Егер аударма шетелдік мемлекеттің аумағында жасалған болса, онда ол да 

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше 

белгіленген жағдайларды қоспағанда заңдастырылуға жататындығына назар аударамыз.  

Зейнетақы төлемдерін БЖЗҚ деректемелері өтініште көрсетілген алушының банк 

шотына:     

тек ұлттық валютада – Қазақстан Республикасының аумағындағы екінші деңгейлі 

банктерде/банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда 

ашылған банктік шоттарға аудару кезінде;    

АҚШ долларымен, евромен, фунт стерлингпен, ресей рублімен – Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс ашылған шетелдік банктерге аударған кезде аударады.    

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде, пошталық 

байланыс құралдары не болмаса үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына 

байланысты барлық қажетті құжаттардың өзекті тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың 

және төлем валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері 

www.enpf.kz мекенжайы бойынша БЖЗҚ веб-сайтында орналастырылған, ол жерде 

ақпарат үнемі жаңартылады.    
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Шетелдік паспортты алғанда алушының негізгі деректемелері, нақтырақ: тегі, аты, 

әкесінің аты (бар болса), туған күні өзгерген жағдайда, жоғарыда көрсетілген 

құжаттар тізбесіне қосымша БЖЗҚ-ға негізгі деректемелердің өзгеру дерегін 

растайтын, шетелдік құжаттардың ресімделуіне қойылатын талаптар сақтала отырып 

ресімделген төмендегі құжаттардың бірінің түпнұсқасын не нотариат куәландырған 

көшірмесін ұсыну қажет:   

1) Қазақстан Республикасы уәкілетті органының анықтамасы; 

2) шетелдік мемлекеттің уәкілетті органының анықтамасы; 

3) тегін/атын/әкесінің атын ауыстырғандығы туралы куәлік/анықтама; 

4) некені қию/бұзу туралы куәлік.   

 

4. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, Ресей Федерациясының азаматтығын алдым. 

Қазір РФ азаматтығын алғандықтан, өз зейнетақы жинақтарымды алғым келеді. 

Менің төлқұжатымда әкемнің аты көрсетілмеген болса, төлем жасауға 

құжаттарды тапсыру кезінде проблема болуы мүмкін бе? Өтініш қанша уақытта 

қаралады және қандай мерзімде төлем жасалады? Алдын ала рахмет!  

 

Жауап: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 

қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті 

зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан 

зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларының   

(бұдан әрі - №1042 Қағида) 8-тармағының ережелеріне сәйкес, Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен міндетті зейнетақы жарналары 

мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін алушылар 

болып табылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар өздері өтініш жасаған 

кезде БЖЗҚ-ға егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 

шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдік төлқұжаттың көшірмесін және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасын ұсынады. 

Сонымен қатар, жеке басты куәландыратын құжаттарды беру ерекшелігіне 

байланысты  шетел мемлекетінде халықаралық стандарттарға сәйкес «әкесінің аты» 

деректемесі шетелдіктің шетелдік төлқұжатында болмауы мүмкін.  

Шетелдік әкесінің аты көрсетілмеген жеке басын куәландыратын құжатты 

ұсынған жағдайда оның басқа барлық негізгі деректері (тегі, аты, туған күні) БЖЗҚ-

ның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің деректер базасында сәйкес келіп 

тұрса, әкесінің атын растайтын қосымша құжаттар талап етілмейді.  

Бұл ретте БЖЗҚ Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрғылықты тұратын 

жерге кетуіне байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштерді 

қарау кезінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Жеке тұлғалар» 

Мемлекеттік дерекқорында (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) болатын Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс ТТЖ кетуді ресімдеу туралы мәліметтермен қоса 

Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары бұрын берген жеке басын 

куәландыратын құжаттардың мәртебесі туралы мәліметтерді басшылыққа алатынына 

назарыңызды аударамыз.      



№ 1042 Қағиданың 19-тармағына сәйкес зейнетақы төлемдері алушыларға 

заңнамада көзделген құжаттар БЖЗҚ-ға қабылданған не келіп түскен күннен 

бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде, пошталық 

байланыс құралдары не болмаса үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына 

байланысты барлық қажетті құжаттардың өзекті тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың 

және төлем валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері 

www.enpf.kz мекенжайы бойынша БЖЗҚ веб-сайтында орналастырылған, ол жерде 

ақпарат үнемі жаңартылады.    

 

5. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме! Қайтыс болған ата-анамның зейнетақы 

жинақтарын алу үшін қандай құжаттар керек?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Респуликасы заңының (бұдан әрі – Заң) 31-33-баптарының 2-тармағына 

сәйкес мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті 

зейнетақы жарналары есебiнен БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған 

жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен 

мұраға қалдырылады. 

      Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Респуликасы заңының (бұдан әрі – Заң) 50-бабы 5-тармағында 

алушы, сондай-ақ БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар және осы Заңның 11-бабының 1-

3-тармақтарына сәйкес зейнет жасына толмаған адам қайтыс болған жағдайда, оның 

отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға БЖЗҚ республикалық бюджет туралы 

заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген 

мөлшері шегінде (2018ж.: 2405*52,4 = 126 022 теңге), бірақ жеке зейнетақы шотында 

бар қаражаттан аспайтын мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем төлейді. 

Жерлеуге арналған біржолғы төлем жүзеге асырылғаннан кейін алушының 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 біржолғы 

төлемнің сомасына қосылады. 

1. Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі не 

жерлеуді жүзеге асырған адам жерлеуге арналған біржолғы төлем алу үшін БЖЗҚ-ға 

өзі келіп өтініш жасаған кезде келесі құжаттарды:  

1) БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

төлемдерін тағайындау туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш); 

2) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің немесе 

жерлеуді жүзеге асырған адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін 

және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

3) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы куәліктің 

көшірмесін және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын; 

4) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің не 

жерлеуді жүзеге асырған адамның банк шоты туралы мәліметтерді ұсынады. 
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Бұл ретте зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі 

не жерлеуді жүзеге асырған адам БЖЗҚ-ға тек өзі келіп өтініш жасаған кезде ғана 

жерлеуге арналған біржолғы төлемнің жүзеге асырылатынына, яғни аталған 

тұлғалар БЖЗҚ-ға пошта байланысы немесе үшінші тұлға (сенім білдірілген тұлға) 

арқылы өтініш жасаған жағдайда, өтініштердің орындауға 
қабылданбайтыныдығына назар аударамыз. 

2. БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның зейнетақы 

жинақтарын алу үшін алушылар (мұрагерлер) БЖЗҚ-ға өздері келіп өтініш жасағанда 

мынадай құжаттарды: 

1) өтініш; 

2) алушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және салыстырып 

тексеру үшін түпнұсқасын; 

3) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы куәліктің нотариат 

куәландырған көшірмесін; 

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. 

        Сондай-ақ, мұрагер зейнетақы төлемдерін ресімдеу үшін құжаттарды үшінші 

(сенім білдірілген тұлға) немесе пошта байланысы арқылы бере алады.  

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде/пошталық 

байланыс құралдары/үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына байланысты 

барлық қажетті құжаттардың өзекті тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың және төлем 

валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері www.enpf.kz 

мекенжайы бойынша БЖЗҚ веб-сайтында орналастырылған, ол жерде ақпарат үнемі 

жаңартылады.    

 

6. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, Қордағы міндетті зейнетақы жарналары есебінен 

жиналған қаражат мұраға қалдырыла ма? Мұрагерді қай құжатта көрсету керек?  
 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Респуликасы заңының (бұдан әрі – Заң) 31-бабы  2-тармағына сәйкес мiндеттi 

зейнетақы жарналары есебiнен БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған 

жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен 

мұраға қалдырылады. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ережелеріне 

сәйкес, заң бойынша мұрагерлер кезек тәртібімен мұрагерлiкке шақырылады. Заң 

бойынша мұрагер болу құқығын бірінші кезекте мұра қалдырушының балалары, 

оның ішінде ол қайтыс болғаннан кейін тірі туған балалары, сондай-ақ мұра 

қалдырушының жұбайы (зайыбы) мен ата-анасы тең үлеспен алады.  

Егер бірінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер болу құқығын 

екінші кезекте мұра қалдырушының бір әке, бір шешеден туған және әкесі немесе 
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шешесі бөлек аға-інілері мен апа-қарындастары (сіңлілері), сондай-ақ оның әкесі 

жағынан да, анасы жағынан да атасы мен әжесі - тең үлеспен алады. 

Егер бірінші және екінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер 

болу құқығын үшінші кезекте мұра қалдырушының әкесімен бірге туған ағалары мен 

апалары, нағашы ағалары мен нағашы апалары тең үлеспен алады. 

Егер бірінші, екінші және үшінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша 

мұрагерлік құқығын мұра қалдырушының алдыңғы кезектердегі мұрагерлеріне 

жатпайтын, төртінші және бесінші туыстық дәрежесіндегі туыстары алады. 

Бұған қоса, Заңның 39-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес міндетті 

зейнетақы жарналарының салымшылары, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары аударылған жеке тұлғалар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 

алушылар өздерінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес мұраға қалдыруға құқылы.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен 

бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы 

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларының 13-тармағына 

сәйкес БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның зейнетақы 

жинақтарын алу үшін мұрагерлері өзге құжаттарымен қатар 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 береді. 

Құжаттарды БЖЗҚ-ға беру тәртібіне (өзі өтініш білдірген кезде, пошталық 

байланыс құралдары не болмаса үшінші тұлға арқылы), оларды ресімдеу талабына 

байланысты барлық қажетті құжаттардың тізбесі, сонымен қатар сенімхаттың және 

төлем валютасының түріне байланысты өтініш бланкілерін толтыру үлгілері 

www.enpf.kz мекенжайы бойынша БЖЗҚ корпоративтік веб-сайтында 

орналастырылған, ол жерде ақпарат үнемі жаңартылады.    

 

7. Сұрақ: Сәлеметсіз бе, 01.05.2018 жылы мен 58 жасқа толдым, менің білгім 

келгені, БЖЗҚ-дағы өз зейнетақы жинақтарымды қалай ала аламын.  Өтінемін, 

оны қалай істеуге болатынын түсіндіріңізші, қайда өтініш беру керек, және 

қандай құжаттар тапсыру қажет?  

 

Жауап:  

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 31-бабы 1-тармағына және 32-бабы 1-

тармағы 2) тармақшасына сәйкес, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар, соның ішінде 

Заңның 11-бабы 1-тармағына сай зейнет жасына толған әйелдер, атап айтқанда, 2018 

жылдың 1 қаңтарынан бастап – 58,5 жасқа (2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 

жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 60 жасқа;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 61 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1 
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қаңтардан бастап - 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа; 2027 жылғы 

1 қаңтардан бастап - 63 жасқа) толған әйелдер міндетті зейнетақы жарналары (бұдан 

әрі – МЗЖ) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) есебінен  

зейнетақы төлемдерін алу құқығына ие.  

Осылайша, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу үшін Сіз 58,5 жасқа толған 

кезде, яғни ағымдағы жылдың 01 қарашасында хабарласа аласыз.   

Жасы бойынша зейнетақы төлемдерін (01.01.1998 жылға дейінгі өтіл үшін), 

мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін және МЗЖ, МКЗЖ есебінен БЖЗҚ-дан 

зейнетақы төлемдерін тағайынду үшін зейнетақы төлемдерін алушы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы 

жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі - 

Қағидалар) сай Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне (ХҚО) бірыңғай 

өтінішпен және құжаттар пакетімен келеді. 

Бюджеттік қаражат пен зейнетақы жинақтары есебінен берілетін төлемдер 

өтініште көрсетілген банктік шотқа бір күнде жүзеге асырылатын болады. Сондай-ақ, 

көрсетілген өтініш негізінде алушыға мемлекеттік кепілдік төлемі (инфляция деңгейі 

мен зейнетақы жинақтарының сомасы ескерілген нақты енгізілген МЗЖ сомалары 

арасындағы айырмалар) бойынша проактивті қызмет (әдеттегідей) көрсетілетін 

болады.   

Бұл ретте БЖЗҚ-дан берілетін алғашқы зейнетақы төлемі өтініш Мемлекеттік 

корпорацияға тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде не алушының БЖЗҚ-дан 

зейнетақы төлемдерін алу құқығы туындаған күннен (яғни, зейнет жасына толғаннан 

кейін) бастап он жұмыс күні ішінде  жүзеге асырылады. Одан кейінгі БЖЗҚ-дан 

берілетін ай сайынғы төлемдер Мемлекеттік корпорация бекіткен зейнетақы 

төлемдерінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылатын болады.    

 Қағидалардың 3-тармағы 2) тармақшасының ережелеріне сай БЖЗҚ-дан 

зейнетақы төлемдері ай сайын, белгіленген кесте бойынша жүзеге асырылады, ал ай 

сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

02.10.2013ж. №1042 қаулысымен бекітілген Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 

есептеуді жүзеге асыру әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) сәйкес есептелген 

зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасының он екіден бір бөлігі ретінде 

айқындалады.         

Әдістемеге сай, зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасы зейнетақы жинақтары 

сомаларының Әдітеме кестесіне сәйкес алушының тиісті жасындағы зейнетақы 

жинақтарының ағымдағы құнының коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі. 

Яғни, зейнетақы жинақтарының сомасы кестеде алушының тиісті жасы үшін 

көзделген коэффициентке көбейтіледі. Алынған сома 12-ге бөлінеді және ай сайын 

кесте бойынша төленеді.   

Бұл ретте ай сайынғы зейнетақы төлемінің есептелген мөлшері республикалық 

бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс 

деңгейінің кемінде 54 пайызы мөлшерінде төленеді (2018-жылы бұл сома 54% * 

28 284 = 15 273,36 теңгені құрады).    



Егер алушы өтініш берген күндегі зейнетақы жинақтарының сомасы 

республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен 

зейнетақының он екі еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, зейнетақы 

жинақтарының бүкіл сомасын бір рет бірақ алуға болады (2018 жылы – 33 745 * 12 = 

404 940 теңге).   

Сіздің назарыңызды «Салықтар және бюджетке міндетті басқа да төлемдер 

туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 326-

бабының ережелеріне сәйкес, БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлемдерінің төлем 

көзінен жеке табыс салығы (бұдан әрі – ЖТС) салынатын табыс түріне жататынына 

аударамыз.    

Салық кодексінің 320-бабы 1-тармағына сай, алушының БЖЗҚ-дан берілетін 

зейнетақы төлемдері түріндегі табыстарына 10 (он) пайыз мөлшерлемесі бойынша 

ЖТС салынады.     

Бұл ретте Салық кодексінің 345-бабының ережелеріне сәйкес, МЗЖ және МКЗЖ 

есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін 

алушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемі 

жүзеге асырылатын әрбір ай үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 

және зейнетақы төлемі түріндегі кірісті есепке жазу күніне қолданыста болған бір ең 

төмен жалақы мөлшеріндегі салықтық шегерімге құқығы бар.     

 

 

8. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, банктегі кредитімді төлеу үшін шоттағы өз 

зейнетақы жинақтарымды шешіп алуыма бола ма?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Респуликасы заңының (бұдан әрі – Заң) 50-бабына сәйкес жеке тұлғалардың 

зейнетақы активтеріне құқықтары Заңда көзделген заттық құқықтарға жатады және 

Заңда белгіленген мақсаттарға ғана, оның ішінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға қолданылуы мүмкін.   

Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы 

төлемдерін алуға құқығы бар тұлғалар тізбесі Заңның 31-бабындағы ережелермен 

белгіленген және түпкілікті болып табылады. 

Мысалы, БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар келесі:   

1) Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес зейнет жасына толған тұлғалар, атап 

айтқанда: 63 жасқа толған ерлер, 58 жасқа толған (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 

жасқа; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 

жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 жасқа;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 

60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 62,5 жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 63 жасқа толған) әйелдер; 

2) Заңның 59-бабының 1-тармағына сәйкес ең төменгі зейнетақы мөлшерінен 

кем емес төлеммен қамтамасыз етуге жеткілікті зейнетақы жинағы болған кезде: 

ерлер 55 жасқа толғанда, әйелдер 50 жасқа толғанда (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 50,5 жас, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 51 жас, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 51,5 жас, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 52 жас, 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 



- 52,5 жас, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53 жас, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 

53,5 жас, 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54 жас, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 

54,5 жас, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 жас) сақтандыру ұйымымен зейнетақы 

аннуитеті шартын жасасу жолымен; 

3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы 

мүгедектер;  

4) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен, 

Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету фактiсiн растайтын 

құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар тұлғалар міндетті 

зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы 

Осылайша БЖЗҚ Қазақстан Респуликасының заңнамасында көзделген жоғарыда 

көрсетілген жағдайларда ғана зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға құқылы.   

 

9. Сұрақ: Қандай жағдайларда зейнетақы жинақтарын сақтандыру 

ұйымына аударуға болады?  

 

Жауап: «Қазақстан Респуликасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Заң) ережелеріне сәйкес, зейнетақы 

жинақтарын БЖЗҚ-дан сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар тұлғаларға 

сақтандыру ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шарты негізінде, төмендегі 

жарналар есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары жеткілікті болған жағдайда 

мына адамдар жатады:     

міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ): 
1)  зейнет жасына толған тұлғалар: 63 жасқа толған ерлер, 58 жасқа толған (2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 жасқа; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 жасқа; 

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 

жасқа;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 

61 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа; 2027 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 63 жасқа толған) әйелдер (Заңның 31-бабы 1-тармағы 1) тармақшасы);    

2) зейнетақы жинақтары жеткілікті болған кезде 55 жасқа толған ерлер, 50 жасқа 

толған (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 50,5 жасқа; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 

51 жасқа; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 52 жасқа; 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 53 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53,5 жасқа; 2025 жылғы 1 

қаңтардан бастап - 54 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54,5 жасқа; 2027 жылғы 

1 қаңтардан бастап - 55 жасқа толғанда) (Заңның 31-бабы 1-тармағы 2) тармақшасы) 

әйелдер;   

3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы 

мүгедектер (Заңның 31-бабы 1-тармағы 3) тармақшасы). 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ):    

1) өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары тұтас алғанда кемінде 

күнтізбелік алпыс айға төленген 50 жасқа толған тұлғалар; (Заңның 32-бабының 1-

тармағының 1) тармақшасы) (бұл санаттағы салымшылардың (алушылардың) 



зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару құқығы  2019 жылдан бастап 

туындайды); 

2) зейнет жасына толған тұлғалар: 63 жасқа толған ерлер, 58 жасқа толған  (2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 жасқа; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59 жасқа; 

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 59,5 жасқа; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 

жасқа;  2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жасқа; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 61 жасқа; 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 жасқа; 2025 жылғы 1 қаңтардан 

бастап - 62 жасқа; 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа; 2027 жылғы 1 

қаңтардан бастап - 63 жасқа толғанда) әйелдер (Заңның 32-бабы 1-тармағы 2) 

тармақшасы); 

3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленсе, бiрiншi және екiншi топтардағы 

мүгедектер (Заңның 32-бабы 1-тармағы 3) тармақшасы); 

МЗЖ және (немесе) МКЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз 

болған кезде зейнетақы аннуитеті шартын жасау үшін БЖЗҚ-да бар болса ерікті 

зейнетақы жарналары есебінен (бұдан әрі – ЕЗЖ) құралған зейнетақы жинақтарын 

пайдаланылуы мүмкін.   

МКЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған жағдайда, олар 

үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары тұтас алғанда кемінде күнтізбелік алпыс 

айға төленген 50 жасқа толған тұлғалар сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті 

шартын жасау үшін ЕЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтарын пайдалануға құқығы 

бар.   

Сақтандыру ұйымынан берілетін ай сайынғы сақтандыру төлемінің мөлшері 

зейнетақы аннуитеті шарты жасалған күнде қолданыста болған ең төменгі зейнетақы 

мөлшерінен кем болмауы керек.     

БЖЗҚ-дан МЗЖ және МКЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтарын 

сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар тұлғалардың зейнетақы жинақтарының 

сомасы сақтандыру ұйымымен жасалған зейнетақы аннуитеті шартының сомасынан 

асатын болса, аталған айырма Заңда белгіленген тәртіппен БЖЗҚ-дан ай сайынғы 

зейнетақы төлемі түрінде салымшыға (алушыға) төленеді не оны салымшы (алушы) 

сақтандыру ұйымымен басқа зейнетақы аннуитеті шартын жасау үшін пайдаланады.  

Зейнетақы аннуитеті шарты сақтанушы (алушы) мен сақтандыру ұйымы арасында 

Заң талаптарымен белгіленген мерзімге жасалады.   

Зейнетақы аннуитеті шартын жасайтын тұлға сақтандыру ұйымын таңдауға ерікті.  

Зейнетақы аннуитеті шарты алушының жазбаша өтініші негізінде жасалады.  

БЖЗҚ сақтандыру сыйлықақысының сомасын сақтандыру ұйымына аударған сәттен 

бастап зейнетақы аннуитеті шарты күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады.  

Зейнетақы аннуитеті шартын бұзу тек сақтанушының бастамасымен, басқа 

сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитетi шартын жасаған жағдайда, бірақ оны 

жасаған күннен кемінде екі жыл өткен соң ғана бұзылуы мүмкін. 

   Зейнетақы аннуитетi шартын бұзу кезінде: 



1) онда көзделген сатып алу сомасы жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерi мен 

сақтандыру ұйымының iс жүргiзуге жұмсаған шығыстарының сомасы шегерiлiп, 

төленген сақтандыру сыйлықақысының сомасынан кем болмауға тиіс; 

2) жаңадан жасалған зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан 

төленетін ай сайынғы сақтандыру төлемінің мөлшері жаңа зейнетақы аннуитетi 

шарты жасалған күнге қолданыста болатын ең төмен зейнетақы мөлшерінен төмен 

болмайды.  

 

10. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, өтінемін, кеңес беріңіздерші, зейнеткер әкем 

қайтыс болған жағдайда жерлеуге ақшаны қайдан және қалай алуыма болады?  

          

Жауап: Уәкілетті ұйымнан зейнетақы төлемдерін алушы болып табылатын зейнет 

жасына толған және БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары жоқ адам қайтыс болған 

жағдайда, жерлеуге арналған жәрдемақыны алуға өтініш «Азаматтарға арналған 

Үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамына (бұдан 

әрі – мемлекеттік корпорация) беріледі. Ақпаратты нақтылау үшін Сізге тұрғылықты 

жеріңіз бойынша Мемлекеттік корпорацияға барып өтініш жасауға, сондай-ақ 1411 

қысқа нөміріне қоңырау шалуға болады (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін).   

Егер қайтыс болған адамның БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар болса, 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Респуликасы заңының 50-бабы 5-тармағының ережелеріне сәйкес оның отбасына не 

жерлеуді жүзеге асырған адамға БЖЗҚ республикалық бюджет туралы заңда тиісті 

қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген мөлшері 

шегінде (2018ж.: 2405*52,4 = 126 022 теңге), бірақ жеке зейнетақы шотында бар 

қаражаттан аспайтын мөлшерде жерлеуге арналған біржолғы төлем төлейді. 

Жерлеуге арналған біржолғы төлем жүзеге асырылғаннан кейін алушының 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 берілетін төлем ретінде 

беріледі. 

Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі не жерлеуді 

жүзеге асырған адам жерлеуге арналған біржолғы төлем алу үшін БЖЗҚ-ға өзі келіп 

келесі құжаттарды ұсынады:  

1)  БЖЗҚ-ның ішкі құжатымен бекітілген нысан бойынша зейнетақы 

төлемдерін тағайындау туралы өтініш; 

2) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің немесе 

жерлеуді жүзеге асырған адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі 

және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы; 

3) зейнетақы жинақтары бар адамның қайтыс болғаны туралы куәліктің 

көшірмесі және салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы; 

4) зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесінің не 

жерлеуді жүзеге асырған адамның банк шоты туралы мәліметтер. 

Бұл ретте назарыңызды жерлеуге берілетін біржолғы төлемнің тек 
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зейнетақы жинағы бар қайтыс болған адамның отбасы мүшесі немесе жерлеуді 

жүзеге асырған адам өтінішпен келген кезде ғана төленетініне аударамыз, яғни осы 

аталған адамдар пошта байланысы немесе үшінші тұлғалар (сенім жүктелген 

адам) арқылы өтінішпен келген кезде өтініш орындауға қабылданбайды;   

Толық ақпаратты Интернеттегі www.enpf.kz мекенжайы бойынша біздің 

корпоративтік wеб-сайтымыздан алуыңызға болады.  

 

11. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, менің білгім келгені, онлайн үзінді көшірме алу 

үшін үйден шықпай-ақ, яғни кеңселеріңізге келместен тіркеле аламын ба? Бұл 

бұдан әрі сіздердің қосымшаларыңыз арқылы үзінді көшірмені қарап тұру үшін 

керек.      

 

Жауап: Авторланудың ЭЦҚ (электрондық цифрлық қолтаңба) не ЖСН мен 

пароль пайдалану екі тәсілін қолдана отырып, «Жеке кабинет» қызметін қолдануға 

болады.    

ЖСН-ды логин және пароль ретінде қолдану үшін пайдаланушыға алдымен 

БЖЗҚ-ның кез-келген қызмет көрсету кеңсесіне келіп, хабарландыру тәсілін өзгерту 

(белгілеу) туралы қосымша келісім (бұдан әрі – ҚК) жасау арқылы «Интернет арқылы» 

тәсілін таңдау қажет. ЭЦҚ бар болған жағдайда, БЖЗҚ сайтындағы «Деректемелерге 

өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу» электрондық қызметін пайдалана 

отырып, хабарландырудың «Интернет арқылы» тәсілін таңдауға болады.  

ҚК жасаған пайдаланушылар сайтқа өз беттерінше тіркеліп, сайтта одан әрі 

авторлану үшін өзіне ЖСН (логин) мен пароль ала алады.  

Пайдаланушының «Жеке кабинет» жадынамасымен сіз Интернеттегі www.enpf.kz 

адресі бойынша біздің корпоративтік веб-сайтымызда таныса аласыз.  

ЭЦҚ бар болған жағдайда, сондай-ақ www.e-gov.kz. электрондық үкіметінің 

сайты арқылы жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алу қызметін де пайдалануға 

болатынына назарыңызды аударамыз.  

 

12.  Сұрақ: Сайт арқылы интернет-үзінді көшірме алу үшін Сіздің Қордың 

базасындағы электрондық мекенжайымды және ұялы телефон нөмірімді 

кеңсеңізге келмей-ақ өзгертуге бола ма?  

 

Жауап: «БЖЗҚ» АҚ веб-сайтындағы «Электрондық сервистер» бөліміне 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» деп аталатын жаңа 

электрондық қызмет енгізілді. Бұл қызмет Сізге «БЖЗҚ» АҚ автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесіне тіркелген деректемелеріңіздің (жеке басты куәландыратын құжат 

деректері, тұрғылықты мекенжайыңыз, электрондық адрес (e-mail), телефондар 

нөмірлері) өзектілігін тексеруге және өз бетіңізше өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізуге мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ, осы қызмет арқылы кез келген уақытта («БЖЗҚ» АҚ веб-сайты 

жұмысының үзілістерін қоспағанда) ЖЗШ-дан үзінді көшірме қарау үшін зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы «интернет арқылы» ақпарат алу қолайлы тәсілін 
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таңдауға болады. Қызмет алу үшін қолданыстағы электрондық цифрлық қолтаңба 

(бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы қажет.  

Қызметті қалай алуға болады: деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар, соның ішінде зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу 

тәсілін енгізу үшін «БЖЗҚ» АҚ-ның www.enpf.kz веб-сайтындағы «Электрондық 

сервистер» бөлімінде:  

- «Электрондық сервистер» бөлімінде не Жеке кабинетте «Деректемелерге 

өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» қызметін таңдау;   

- Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландыру орталығының тіркеу куәлігі 

(сертификаты) негізінде авторлану;   

- салымшының (алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтініштің 

электрондық нысанын толтыру және оған ЭЦҚ-мен қол қою қажет.   

 Қызмет көрсету нәтижесі: «БЖЗҚ» АҚ-ның қол қою құқығы берілген 

қызметкерінің ЭЦҚ-сымен куәландырылған салымшының (алушының) 

деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы қолхат алу.   

ЭЦҚ бар болған жағдайда, www.e-gov.kz электрондық үкіметінің сайтындағы 

жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірме алу қызметін пайдалануға болатынына 

назарыңызды аударамыз.    

 

13. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, мен интернет-үзінді көшірмеге тіркелдім, енді 

логин мен парольді енгізсем де кіре алмай отырмын, логин мен парольдің 

дұрыстығын сайт немесе қоңырау шалу арқылы анықтауға бола ма?   
 

Жауап: Біздің www.enpf.kz сайтымыздағы «Жеке кабинет» бөлімінен ЖЗШ-

ңыздың жай күйі туралы ақпарат алу үшін Сізге логин мен пароль енгізу керек.   

Егер Сіз пароліңізді ұмытып қалсаңыз не пароліңіз қауіпсіздік талаптарына сәйкес 

келмейтін болса, онда Сіз қайта тіркеуден өтесіз. Ол үшін www.enpf.kz сілтемесіндегі 

«Жеке кабинет» бөлімі, «Тіркелу/Парольді ұмыттыңыз» қосымша бетін  пайдаланасыз, 

онда барлық жолдарды толтырасыз, Қордың деректер базасында тіркелген 

электрондық мекенжайыңызды немесе ұялы телефон нөміріңізді көрсетесіз, сосын 

«Жіберу» түймесін басасыз.  

Енгізген деректемелеріңіздің ЖЗШ ашу туралы өтініште не хабарландыру тәсілін 

өзгерту (белгілеу) туралы келісімде көрсетілген деректемелермен толық сәйкесу 

керектігін естен шығармаған жөн.  

Көрсетілген электрондық мекенжайға немесе ұялы телефон нөміріңізге бір 

реттік пароль алған соң «Бір реттік парольді енгізу» қосымша бетін пайдаланасыз. 

Интернет-үзінді көшірмеге кіру үшін e-mail немесе SMS арқылы алынған бір реттік 

парольді енгізіп, өзіңіздің жаңа пароліңізді тіркеңіз (қалаған жағдайда).  

 

 

14. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме, менің білгім келгені, зейнетақы жинақтары 

туралы мәліметтің басып шығарылған түрі басқа мекенжайға келуі үшін тұратын 

жерімнің мекенжайын өзгертуге бола ма?     
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Жауап: Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланып БЖЗҚ веб-сайты 

арқылы өтініш жасауды қоспағанда, салымшының (алушының) қосымша 

деректемелеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу  еркін нысандағы 

өтініштің (пошта байланысы немесе электрондық пошта арқылы өтініш жасаған кезде) 

не салымшының (алушының) қосымша деректемелерін өзгерту/толықтыру туралы 

өтініш/Хабарлау тәсілін өзгерту (белгілеу) туралы келісім/зейнетақы төлемдерін 

тағайындау туралы өтініш/зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініш негізінде 

жасалады, олар мынадай тәсілдермен беріледі: 

1) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың 

түпнұсқасын бере отырып, салымшы (алушы) Қордың дербес қызмет көрсету 

орталығына өзі келіп өтініш жасаған кезде; 

2) сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың 

түпнұсқасын, нотариат куәландырған сенімхат түпнұсқасын не оның нотариат 

куәландырған көшірмесін, салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесін бере отырып, сенім білдірілген тұлға өтініш жасаған кезде;   

3) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесін қоса бере отырып, салымшы (алушы) электрондық пошта арқылы өтініш 

жасаған кезде;  

4) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжаттың 

көшірмесін қоса бере отырып, салымшы (алушы) пошта байланысы арқылы өтініш 

жасаған кезде.  

 Салымшының (алушының) қолданыстағы ЭЦҚ кілті бар болған жағдайда, 

«БЖЗҚ» АҚ сайтының «Электрондық сервистер» бөліміндегі «Салымшы (алушы) 

деректемелеріне БЖЗҚ веб-сайты арқылы өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу» жаңа электрондық қызметін пайдалану мүмкіндігіне ие бола аласыз, ол 

салымшыға (алушыға) «БЖЗҚ» АҚ автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне 

тіркелген өз деректемелерінің (жеке басын куәландыратын құжат деректері, 

тұрғылықты мекенжайы, электрондық мекенжайы (e-mail), телефон нөмірлері) 

өзектілігін тексеруге және өз бетінше өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізуге мүмкіндік береді. 

 Сондай-ақ жаңа қызмет арқылы кез келген уақытта («БЖЗҚ» АҚ веб-сайты 

жұмысының үзілістерін қоспағанда) ЖЗШ-дан үзінді көшірме қарау үшін зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы «интернет арқылы» ақпарат алудың қолайлы тәсілін 

таңдауға болады. ЖЗШ-дан үзінді көшірме «БЖЗҚ» АҚ-ның қол қою құқығы 

берілген қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) 

куәландырылады.   

 

15. Сұрақ: Сіздің Қордағы деректер базасында кәмелетке толмаған тұлғаның 

тұратын жерінің мекенжайын қалай өзгертуге болады?   
 

Жауап: Кәмелетке толмаған тұлға өтініш жасаған кезде: 

- кәмелетке толмаған тұлғаның (18 жасқа дейінгі) туу туралы куәлігінің; 

-  кәмелетке толмаған тұлғаның (16 жастан 18 жасқа дейінгі) және заңды 

өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың; 

- ата-анасы болмаған жағдайда қамқоршылықтың тағайындалғанын 



растайтын құжаттың (қамқоршы тағайындау туралы анықтама/баланы патронат 

тәрбиеге беру туралы шарт) түпнұсқасын береді.  

 Кәмелетке толмаған тұлғаның (14 жасқа дейінгі) атынан әрекет ететін заңды 

тұлға салымшының (алушының) қосымша деректемелерін өзгерту/толықтыру туралы 

өтініш береді және оған өз қолын қояды.  

14 жастан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмаған тұлға салымшының (алушының) 

қосымша деректемелерін өзгерту/толықтыру туралы өтінішті өзі береді және заңды 

өкілдің жазбаша келісімі арқылы өтінішке өз қолын қояды.  

 

Кәмелетке толмаған тұлғаның (туған күні 2007 жылғы тамызға дейін) туу 

туралы куәлігінде   ЖСН деректемесі болмаған жағдайда, жеке тұлға туу туралы 

куәлікке қосымша ЖСН тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасын не Қазақстан 

Республикасының азаматы төлқұжатының түпнұсқасын беруі қажет.  

 

 

16. Сұрақ: Қайырлы күн! Мен Ресей Федерациясының азаматшасымын, 

бірақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұрамын, ТТЖ жоқ, БЖЗҚ-мен шарт 

жасап, міндетті зейнетақы жарналарын енгізуіме бола ма?   
 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Респуликасы заңының 2-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 

адамдар, егер заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан 

Республикасының азаматтарымен бiрдей зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын 

пайдаланады. 

Шетелдiк не азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұру 

дерегі шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатымен не азаматтығы 

жоқ адамның куәлігімен расталады.  

Қазақстан Республикасының аумағында басқа заңды негіздер бойынша тұрып 

жатқан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасына уақытша 

келгендер болып саналады және міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге міндетті 

болмайды.  

 

 

17. Сұрақ: Сәлеметсіздер ме! Мен зейнетақы қорымен жасалған шартымды 

жоғалтып алдым. Жаңа шартты қайдан және қалай алуыма болады?  
 

Жауап: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі №984 

қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы 

қағидасына сәйкес міндетті зейнетақы жарналары,  міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт қосылу шарты болып 

табылады, оның талаптарын БЖЗҚ бекітеді және ол «БЖЗҚ» АҚ-ның (бұдан әрі – 

БЖЗҚ) интернет-ресурсында орналастырылады. Міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 



туралы шарттар «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Респуликасының заңында көзделген құқықтарды, міндеттер мен 

жауапкершілікті, сондай-ақ БЖЗҚ мен міндетті зейнетақы жарналары салымшысы, 

сол үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға (міндетті 

зейнетақы жарналары,  міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 

төлемдерін алушы), агент арасындағы құқықтық қатынастардың өзге  ерекшеліктерін 

белгілейді.    

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар (қосылу шарттары) жасау төмендегі 

құжаттарға қол қою жолымен жүзеге асырылады:   

салымшы – міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы 

шотын ашу туралы өтінішке;   

сол үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға мен 

агент – міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы 

шотын ашу туралы өтінішке,      

БЖЗҚ-ның интернет-ресурсына орналастырылатын БЖЗҚ ішкі құжатымен 

бекітілген нысандар бойынша.   

Егер Сіздің жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініштің көшірмесін 

(телнұсқасын) алғыңыз келсе, онда Сізге БЖЗҚ-ның кез-келген бөлімшесіне жеке 

басыңызды куәландыратын құжаттың түпнұсқасымен бару қажет. Сондай-ақ жеке 

зейнетақы шотын ашу туралы өтініштің көшірмесін (телнұсқасын) сенім жүктелген 

тұлға арқылы алуға болады. Ол үшін жеке тұлғаның сенім жүктелген адамы Қор 

бөлімшесіне келген кезде:   

- сенім жүктелген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын;   

- нотариат куәландырған сенімхаттың түпнұсқасы не оның нотариат 

куәландырған көшірмесі;   

- жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған 

көшірмесін ұсынады.    

Біздің дербес қызмет көрсету орталықтарының орналасқан жерлері туралы 

ақпаратпен Интернеттегі www.enpf.kz веб-сайтымыздағы «Байланыстар» бөліміне 

кіріп, таныса аласыздар.     

Бұдан бөлек, жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініштің көшірмесін 

(телнұсқасын) Сіз БЖЗҚ-ның Жеке кабинетіне тіркелген болсаңыз, «БЖЗҚ» АҚ 

сайтындағы «Электрондық сервистер» бөлімінен «ЖЗШ бар екендігі туралы 

анықтама/ЖЗШ ашу туралы өтініш/жаңа редакциядағы зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы шарт алу» электрондық қызметін пайдалану арқылы алуға 

болады. «Жеке кабинет» сервисін авторланудың ЭЦҚ (электрондық цифрлық 

қолтаңба) не ЖСН және пароль сияқты екі тәсілін пайдалана отырып қолдануға 

болады.    

 

18. Сұрақ: Зейнетақы жинақтарының сақталуына қандай да бір кепілдіктер 

бар ма?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105 – V Заңының 5-бабына 

http://www.enpf.kz/


сай мемлекет алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (бұдан әрі – 

БЖЗҚ) мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарының 

зейнет жасына толған сәттегі инфляция деңгейін ескере отырып, мiндеттi зейнетақы 

жарналарының, мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгiзiлген 

мөлшерiнде сақталуына кепiлдiк бередi.  

Зейнетақы активтерінің сақталу кепiлдiгi, сондай-ақ: 
1) міндетті зейнетақы жарналары және мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары 

есебінен зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына 

шоғырландыру; 
2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыруы; 
3) зейнетақы жарналарын тартуға және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға 

қатысты тиісті талаптарды белгілеу арқылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының қызметін реттеу; 
4) тиісті нормалар мен лимиттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген талаптарды белгілеу арқылы ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорларының (бұдан әрі - ЕЖЗҚ) қызметін реттеу; 
5) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының құрылтайшыларына, 

акционерлеріне және басшы қызметкерлерiне, сондай-ақ олардың жарғылық 

капиталының мөлшерi мен құрамына қойылатын талаптарды белгiлеу; 
6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне қойылатын 

талаптарды белгілеу; 
7) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін сақтауға қойылатын талаптарды белгілеу; 
8) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерінің құрамына 

кіретін қаржы құралдары мен ақшаны ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларымен 

үлестес емес кастодиан-банктерде ғана сақтауына қойылатын талаптарды белгiлеу; 
9) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорының меншікті қаражаты мен зейнетақы активтерiн бөлек есепке алуды 

жүргiзу, сондай-ақ олардың мақсатты орналастырылуына бақылау орнату;  
10) зейнетақы активтерiн орналастыру кезiнде әртараптандыруға және 

тәуекелдердi азайтуға қойылатын талаптарды белгiлеу; 
11) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры 

алатын комиссиялық сыйақы мөлшерiн белгілеу; 
12) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорының аудитін жыл сайын жүргiзудiң мiндеттiлiгi; 
13) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиiстi 

мемлекеттiк органдар алдындағы тұрақты есептілігі; 
14) салымшыға (алушыға) оның зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы 

ақпарат берiп отыру; 
15) салымшыға (алушыға) ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан 

өзiнiң зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорына немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан 



бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе бір ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру мүмкiндiгiн беру; 
16) салымшының (алушының) таңдауы бойынша зейнетақы жинақтарын толық 

көлемде немесе iшiнара ерiктi сақтандыру; 
17) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен зейнетақы активтерін есепке алу мен 

бағалауды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледi.  

 

19. Сұрақ: Сіздердің кеңселеріңіздің шығыстарын және облыс 

орталықтарындағы қызметкерлердің жалақысына төлемдер қайдан 

қаржыландырылады, және олар Сіздің салымшыларыңызға сол жерлерде 

қандай қызметтер көрсетеді? Және сол жерлерде тағы қандай қызметтер 

көрсетіледі? Жауап бергеніңіз үшін рақмет.  

 

Жауап: БЖЗҚ өз қызметі барысында Қазақстан Республикасының 

Конституциясы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Республикасының 21.06.2013 жылғы № 105 – V Заңының (бұдан 

әрі – Заң) ережелерін және басқа да заңнамалық актілерді басшылыққа алады.   

Заңның 5-бабы 9-тармақшасына сай, БЖЗҚ-ның меншікті және зейнетақы 

активтерi бойынша бөлек есепке алуды жүргiзуі, сондай-ақ олардың мақсатты 

орналастырылуына мемлекеттік бақылау орнатуы зейнетақы жинақтарының сақталу 

құралдарының бірі болып табылады.   

Зейнетақы активтеріне зейнетақы төлемдерін, аударымдарды қамтамасыз ету 

мен жүзеге асыруға, сондай-ақ Заңда көзделген басқа мақсаттарға арналған ақша, 

бағалы қағаздар, өзге де қаржы құралдары жатады.    

Қаржы-шаруашылық қызметті қамтамасыз ету, соның ішінде – өз қызметін 

жүзеге асыруға қажетті үй-жайларды жалға алу, сондай-ақ қызметкерлерге жалақы 

төлеуді БЖЗҚ меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырады.   

Заңның 50-бабы 4-тармағына сай, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен 

қалыптастырылған зейнетақы активтерi тек қана: 

1) тiзбесiн уәкiлеттi орган және инвестициялық декларацияда айқындалатын 

қаржы құралдарына орналастыруға; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес зейнетақы төлемдерiн жүзеге 

асыруға; 

3) осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген 

тәртiппен зейнетақы аннуитетi шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру 

ұйымына ауыстыруға; 

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті 

жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, сондай-ақ 

бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорына ауыстыруға; 

5) қате есепке жатқызылған зейнетақы жарналарын және өзге де қате есепке 

жатқызылған ақшаны қайтаруға; 
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6) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына 

осы Заңда белгiленген жағдайларда және мөлшерде комиссиялық сыйақы төлеуге 

пайдаланылады. 

Заңның 34-бабы 10-тармағы 2) тармақшасына сәйкес, БЖЗҚ-ға зейнетақы 

активтерін Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделмеген мақсаттарға 

пайдалануға тыйым салынады.    

Заңның 34-бабы 1-тармағына сәйкес, БЖЗҚ-ның негізгі мақсаттарына міндетті 

зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және ерікті 

зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамтамасыз 

ету жататындықтан, тиісті қызметтер көрсетіледі, мысалы:   

- жеке зейнетақы шотын ашу (зейнетақы шартын жасау), негізгі деректемелерге 

өзгерістер енгізу (олар өзгерген жағдайда), хабарландыру тәсілін өзгерту;   

- заңнамада көзделген негіздемелер бойынша төлемдерді жүзеге асыру;   

- жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

ақпарат беру (үзінді көшірмелер беру);   

- зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару (зейнетақы аннуитеті 

шарты);   

- жинақтаушы зейнетақы жүйесінің қызметіне және инвестициялық портфельді 

басқару жөніндегі қызметтермен байланысты мәселелер бойынша кеңес беру.    

 

20. Егер мен:   

- Болашақ бағдарламасы бойынша,  

-магистратурада,  

-бакалавриатта оқып жатқан болсам, өз стипендиямнан міндетті зейнетақы 

жарналарын аударуға міндеттімін бе?  

 

Жауап: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 

Қаулысымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерінің 6-

тармағына сәйкес,  міндетті зейнетақы жарналары БЖЗҚ-дағы: 

1) Салық кодексінің 319-бабы 2-тармағында көрсетілген; 

2) Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағы 12), 26), 27), 48) тармақшаларында, 

сондай-ақ Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағы 42), 43) тармақшаларын қоспағанда, 

Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағында көрсетілген (жоғалтқан жалақысы (табысы) 

бөлігінде);  

Бұл ретте БЖЗҚ-ға міндетті зейнетақы жарналары Салық кодексінің 341-бабы 1-

тармағы 17) тармақшасының алтыншы азат жолында көзделген кірістерден 

ұсталмайды.     

3) Салық кодексінің 346-бабы 1-тармағы 2) тармақшасында көрсетілген 

мүгедектер мен басқа адамдар шынайы түрде немесе материалдық пайда ретінде 

алатын төлемдер мен табыстардан ұсталмайды.     

Осылайша, Болашақ бағдарламасы бойынша, магистратурада, 

бакалавриатта оқып жүрген кезде алатын стипендиядан (бюджеттік қаражат 



есебінен берілетін төлемдер) міндетті зейнетақы жарналары ұсталмайды және 

Салық кодексінің 341-бабы 1-тармағы 17) тармақшасына сәйкес 

аударылмайды. 

 

21. Мен ҚР резиденті болып табыламын, қазіргі сәтте РФ аумағындағы 

Санкт-Петербург қаласында, менің әлеуметтік, зейнетақылық және 

медициналық тұрғыдан қамсыздандырылуыма РФ заңнамасына сәйкес 

кепілдік беретін француз-ресей компаниясында еңбек етудемін.    

 

        Жағдай сол, маған несие картасын ресімдеу керек. Мұнда, яғни Ресей 

Федерациясында, федералдық заңға сәйкес, несие картасын мен ресімдей 

алмаймын, себебі бұл жақта несие картасының иегерлеріне қойылатын басты 

талаптардың бірі РФ резиденттігі болып есептеледі. Ал мен Ресей 

Федерациясында тек еңбек шарты және уақытша көші-қон есебі негізінде тек 

2018 жылдың наурыз айына дейін ғана боламын, ол менің шартыммен және 

менің компанияммен қамтамасыз етіледі.   

       ҚР-да несие картасын ресімдеу үшін маған өз табысымды растау қажет, ал 

оны мен әрине жасай алмаймын, себебі менің зейнетақы аударымдарым Ресей 

зейнетақы қорында қалыптастырылады.   

        Менің сұранысым төмендегідей:  РЗҚ-дан берілген үзінді көшірме, жұмыс 

орнынан анықтама, сондай-ақ еңбек келісімшарты негізінде Қазақстандағы 

БЖЗҚ тарапынан менің төлемге қабілеттілігімді ЕДБ (мысалы Қазком, себебі 

мені American Express картасы қызықтырады) алдында растама берілуі  мүмкін 

бе?  

 

Жауап: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 34-бабында БЖЗҚ-ның 

міндеттері айқындалған, БЖЗҚ өкілеттігіне шетелдік мемлекеттердің зейнетақы 

қорларындағы Қазақстан Республикасы азаматтарының шоттарынан берілген үзінді 

көшірмелер, жұмыс орындарынан анықтамалар және басқа құжаттар негізінде 

олардың төлемге қабілеттілігіне растама беру кірмейді.     

Сонымен қатар, Заңның 34-бабы 9-тармағы 4) тармақшасына сәйкес БЖЗҚ атына 

жеке зейнетақы шоты ашылған жеке тұлғаға жеке зейнетақы шоты (бұдан әрі – ЖЗШ) 

ашылған күннен бастап кез келген сұрау салынатын күнге оның сұрау салуы 

бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ақы алмай 

беруге, сондай-ақ Заңның 57-бабында көзделген ережелерді ескере отырып, оның 

зейнетақы жинақтары туралы ақпаратқа қолжетімділігінің электрондық және өзге де 

тәсілдерін қамтамасыз етуге міндетті.  

Сіздің сұранысыңыз бойынша Сіз өз еңбек қызметіңізді Қазақстан 

Республикасының аумағынан тыс жерде жүзеге асырып жүргендіктен, қазіргі уақытта 

Сіздің жеке зейнетақы шотыңызға міндетті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – МЗЖ) 

түспейді. Сіздің еңбек қызметіңізді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 
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жерде жүзеге асыруыңыз Сізді МЗЖ төлеу бойынша құқықтық қатынастарға 

қатысуда шектемейді.   

Заңның 39-бабы 2-тармағы 3-тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасынан 

тыс жерлерде жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтары міндетті 

зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі құқықтық қатынастарға қатысуға құқылы. 

Көрсетілген азаматтар «МЗЖ төлеу міндеті» тұрғысынан жеке тұлғалар ретінде агент 

бола алады және МЗЖ-ны БЖЗҚ-ға төлей алады.                                                                                                                                               

     Заңның 25-бабы 5-тармағына сәйкес, Заңның 39-бабының 2-тармағында 

көрсетілген азаматтар үшін өз пайдасына міндетті зейнетақы жарналары алатын 

табысының 10 пайызы, бірақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет 

туралы заңда белгіленген ең төмен жалақының 10 пайызынан кем емес мөлшерде 

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төлеуге жатады.  

     Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1116 

қаулысымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебіне жазу) және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорына аудару және олар бойынша өндіріп алу қағидалары мен мерзімдерінің 3-

тармағына сәйкес, Заңның 39-бабының 2-тармағында көрсетілген азаматтар үшін 

міндетті зейнетақы жарналары алатын табысының 10 пайызы, бірақ республикалық 

бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының ең төменгі 

мөлшерінің 10 пайызынан кем болмайтын мөлшерде оларды кейіннен БЖЗҚ-дағы 

жеке зейнетақы шотына аудару үшін банктерге және (немесе) банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қолма-қол ақшалай жарна салу 

арқылы төлеуге жатады.   

     Осылайша, Заңның 39-бабы 2-тармғына сәйкес, Сіздің МЗЖ-ны Қағидаларда 

көзделген мөлшер мен тәсіл бойынша төлеуге құқығыңыз бар.     

      http://www.americanexpress.kz ресми сайтында Сіздің сұранысыңызда көрсетілген 

American Express картасын алу үшін жеке тұлғаға қойылатын талаптар тізбесі 

көрсетілгенін қосымша ескертеміз. Ресми түрде расталған табыс осында көрсетілген 

талаптардың бірі болып табылады.   

     Осы айтылғандар негізінде, егер «Қазкоммерцбанк» АҚ үшін Сіздің зейнетақы 

жинақтарыңыздың жай-күйі туралы ақпарат Сіздің табысыңызды ресми түрде 

растайтын құжат болып танылатын болса, БЖЗҚ Заңның 57-бабының талаптарына 

сәйкес, Сіздің сұранысыңыздың негізінде Сізге үзінді көшірме бере алады. ЖЗШ-дан 

үзінді көшірме алу тәсілдері БЖЗҚ-ның www.enpf.kz сайтындағы «Қызметтер» 

бөліміне орналастырылған.     
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