
"БЖЗҚ" АҚ Басқарма Төрағасының 2020.27.10 № 522 бұйрығына 18 Қосымша 
 

Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
ҚОЛХАТ 

 

Кімге:             салымшыға (алушыға)                        сенім білдірілген тұлғаға 
Тегі ____________________________________________________________________________ 
Аты ____________________________________________________________________________ 

Әкесінің аты____________________________________________________________ ________ 
Туған күні (күні, айы, жылы) _____________ _________________________________________               

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)_____________________________________ ______ 
 
 _____________ (күні, айы, жылы) № ____________ сенімхат негізінде әрекет ететін 

 
салымшының (алушының) мүддесіне қарай әрекет ететін: 
Тегі        _____________________________________________________________________ 

Аты ________________________________________________________________________ 
Әкесінің аты_________________________________________________________________ 

Туған күні (күні, айы, жылы) ______________________________________________________               
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) _______________________________________________ 
 

 
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес менің дербес 
деректерімді, салымшының (алушының) (өкілеттігі кезінде) дербес деректерін жинауға және өңдеуге, сондай-

ақ ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы телефон нөміріне және (немесе) электрондық 
мекенжайға ақпараттық жіберілімдерді алуға келісемін.  

 
«БЖЗҚ» АҚ __________________________________________________________________________________   

(сақтандыру ұйымының толық немесе қысқартылған атауы) 

_____________________________________________________________________________________________ 
зейнетақы жинақтарын аударуға құжаттарды қабылдаудан  
мынадай себептер бойынша: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
(бас тарту себептері) 

бас тартатыны туралы хабарлайды.  

 

Назар аударыңыз: 

1) «БЖЗҚ» АҚ мен жеке/заңды тұлғалар арасындағы барлық есеп айрысулар, оның ішінде зейнетақы 

жинақтары аударымдарын қайтару тек қолма-қол ақшасыз нысанда жасалады; 
2) Мемлекет алушыларға «БЖЗҚ» АҚ-дағы мiндеттi зейнетақы жарналарының (МЗЖ), мiндеттi 

кәсіптік зейнетақы жарналарының  (МКЗЖ)  «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  31-бабы 1-тармағының 2)-тармақшасында белгіленген 
алушыларға – зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударған күннен бастап жалпыға ортақ зейнет 

жасына толғанға дейінгі кезеңге жалпыға ортақ зейнет жасына толған күнге, сондай-ақ  «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  32-бабы 1-

тармағының 1)-тармақшасында белгіленген алушыларға – зейнетақы жинақтары сақтандыру ұйымына 
аударылған күнгі сақтандыру ұйымына аударылған МКЗЖ сомасына инфляция деңгейін ескере отырып, 
МЗЖ, МКЗЖ нақты енгізілген мөлшерінде сақталуына кепілдік береді. 

Оны іске асыру құқығы болған және болмаған жағдайда тұрғылықты жеріңіз бойынша «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ  бөлімшесіне жүгінуге кеңес береміз. 

 

Сауалдар туындаған жағдайда «БЖЗҚ» АҚ-ға осы қолхатта көрсетілген байланыс деректері бойынша 
хабарласуды сұраймыз.   

 
Құжаттарды қабылдаудан бас тартылды_________________________ (күні, айы, жылы) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(«БЖЗҚ» АҚ жауапты қызметкерінің лауазымы, ТАӘ, қолтаңбасы) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________               М. О. 

____________________________________________________________________________________________ 
(«БЖЗҚ» АҚ филиалының атауы, байланыс телефондары, e-mail) 

 



 

Қазақстан аумағында қоңырау шалу тегін: 1418 

www.enpf.kz 

 

Таныстым, құжаттарды қабылдаудан бас тартылғаны туралы қолхаттың екінші нұсқасын алдым 

_________________ 

  (салымшының (алушының)/сенім білдірілген адамның қолы) 

 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты алған күн «____» _________________ 20__ ж. 

 

http://www.enpf.kz/

