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НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

НҚА атауы

Тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу

мақсатында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін

біржолғы зейнетақы төлемдерін нысаналы пайдалану жөніндегі уәкілетті

операторларды айқындау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің

кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1)Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен

қалыптастырылған тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) 

емделуге ақы төлеу мақсатында зейнетақы төлемдерін, біржолғы

зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру, оларды Бірыңғай жинақтаушы

зейнетақы қорына қайтару қағидаларын бекіту туралы;

2) зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүзеге асыру әдістемесі;

3) алушының орташа айлық табысын зейнетақы төлемдерімен

алмастыру коэффициентін айқындау әдістемесі;

4) зейнетақы жинақтарының ең аз жеткіліктілік шегін айқындау

әдістемесі

Емделуге берілетін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану

қағидаларын бекіту туралы

Зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушыға

сенімгерлік басқаруға беру және зейнетақы активтерін инвестициялық

портфельді бір басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді

басқарушыға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне беру 

қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы

Кім бекітті

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 

жылғы 6 қаңтардағы № 1 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 

жылғы 6 қаңтардағы № 1 қаулысы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

министрінің 2021 жылғы 15 ақпандағы № ҚР 

ДСМ-18 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын

реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының

2021 жылғы 11 ақпандағы № 21 қаулысы

Қосылу күні

Қаулы 30.01.2021 ж. бастап қолданысқа

енгізіледі және 2021 жылғы 1 сәуірден бастап

қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың он бірінші

абзацын қоспағанда, 2021 жылғы 1 қаңтардан

бастап туындаған қатынастарға қолданылады

Қаулы 30.01.2021 ж. бастап қолданысқа

енгізіледі және 2021 жылғы 1 сәуірден

бастап қолданысқа енгізілетін 1-

тармақтың он бірінші абзацын

қоспағанда, 2021 жылғы 1 қаңтардан

бастап туындаған қатынастарға

қолданылады

Бұйрық 19.02.2021 бастап қолданысқа

енгізіледі және 2021 жылғы 1 қаңтардан

бастап туындаған қатынастарға

қолданылады

Қаулы 2021.02.18 бастап қолданысқа

енгізіледі

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғын үй

жағдайларын жақсарту үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану

қағидаларын бекіту туралы

Бұйрық 2021 жылғы 21 қаңтардан бастап

қолданысқа енгізіледі және 2021 жылғы

1 қаңтардан бастап туындаған

қатынастарға қолданылады
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Қазақстан Республикасы Индустрия және

инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 

жылғы 21 қаңтардағы № 24 бұйрығы



ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУҒА ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН АЛУ КЕЗІНДЕ БЖЗҚ 

ЖӘНЕ УӘКІЛЕТТІ ОПЕРАТОРЛАРДЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ СХЕМАСЫ
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01.02.2021 ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН 

БІРЖОЛҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ 

АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ

Уәкілетті операторлардың атынан:

2021.02.26 жағдай бойынша "Отбасы банк" ТҚЖБ " АҚ, "Қазақстан

Халық Банкі" АҚ,"Банк ЦентрКредит" АҚ-на 176 293 өтініш келіп түсті,

оның ішінде:

• жалпы сомасы 631,9 млрд теңгеге 119 364 өтініш орындалды;

• 54 484 өтініш бойынша бас тартылды;

• өңдеуде жалпы сомасы 11,2 млрд теңге болатын 2 445 өтініш

орындалды.

Зейнетақы

активтерінің жалпы

сомасы

13 159 888
млн теңге

МЗЖ есебінен

салымшылардың

(алушылардың) саны

10 981
мың адам

Біржолғы зейнетақы төлемінің орташа сомасы 5,3 млн 

теңгені құрайды

Өтініштердің ең көп саны келесі өңірлерде тіркелген:

• Алматы қаласы (33 089 өтініш 18,77%),

• Маңғыстау обласы (28 444 өтініш 16,13%),

• Нұр-Сұлтан қаласы (27 257 өтініш 15,46%),

• Атырау обласы (13 355 өтініш 7,58%).

Аймақтар бойынша толық ақпарат enpf.kz сайтында жарияланған.

1

4



ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН БІРЖОЛҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЕМДЕЛУГЕ АҚЫ ТӨЛЕУ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ 

АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ

Тұрғын үй жағдайларын жақсартуға төлем жасаудан бас тартудың негізгі себептері мыналар болып табылады:

1. сұратылған сома зейнетақы жинақтарының алу үшін қолжетімді сомасынан асады;

2. сұрау салынған сома бұрын өңдеуге қабылданған өтініштерді ескере отырып, зейнетақы жинақтарының алып қою үшін

қолжетімді сомасынан асады;

3. аталған деректемелермен бірге өтініш БЖЗҚ-ға қайта жолданды;

4. біржолғы зейнетақы төлемдерін алу құқығының болмауы.

БЖЗҚ-ға ("отбасы Банкі "ТҚЖБ" АҚ арқылы) біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға келіп түскендердің барлығы

емделуге ақы төлеуге-405 өтініш, оның ішінде:

• 0,3 млн теңге сомасына 2 өтініш орындалды;

• 134 өтініш бойынша бас тартылды;

• өңдеуде 277,4 млн теңге сомаға 269 өтініш бар.
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Төлемнің орташа сомасы шамамен 0,15 млн теңгені құрайды
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ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫНЫҢ БІР БӨЛІГІН СЕНІМГЕРЛІК

БАСҚАРУҒА АУДАРУ СХЕМАСЫ (ИПБ)
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СҰРАҚ БОЙЫНША АНЫҚТАМАЛЫҚ АҚПАРАТ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН ИПБ-ҒА АУДАРУ

Инвестициялық портфельді басқарушыларға ("Jysan Invest"АҚ) беруді жүзеге асыру үшін БЖЗҚ-ға келіп түскендердің

барлығы,"Halyk Global Markets" АҚ, "BCC Invest" АҚ - "Банк ЦентрКредит" АҚ ЕҰ) - 169 өтініш 447,8 млн теңге, оның ішінде:

• кастодиан банктердегі инвестициялық шоттарға аудару үшін 0 өтініш берушінің 0 млн теңгесі аударылды;

• 12 өтініш бойынша бас тартылды;

• өңдеуде 388,8 млн теңгеден астам сомаға 157 өтініш бар.
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Аударымның орташа сомасы шамамен 2,5 млн теңгені құрайды

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚННДА) талаптарына сәйкес келетін компаниялардың тізімі:

• «First Heartland Jysan Invest» АҚ

• «BCC Invest» АҚ «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның еншілес ұйымы

• «Halyk Global Markets» АҚ

• «Halyk Finance» Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы» АҚ 

• «First Heartland Capital» АҚ

• «Сентрас Секьюритиз» АҚ

БЖЗҚ-мен шарт жасалды:

• «First Heartland Jysan Invest» АҚ

• "BCC Invest" АҚ - "Банк ЦентрКредит"АҚ-тың еншілес ұйымы

• «Halyk Global Markets» АҚ
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