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Міндетті зейнетақы жарналары есебінен  
зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

ШАРТ 
(қосылу шарты)  

 
Міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт 

(қосылу шарты) (бұдан әрі – Шарт) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы 
(бұдан әрі – БЖЗҚ) мен міндетті зейнетақы жарналарының (бұдан әрі – МЗЖ) салымшысы (МЗЖ 
есебінен зейнетақы төлемдерін алушы) (бұдан әрі – Салымшы (Алушы)) арасында соңғысын 
Шарт талаптарына қосу арқылы жасалған және тараптардың құқықтарын, міндеттерін және 
жауапкершілігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттармен басқаша көзделмесе, БЖЗҚ мен Салымшы (Алушы) арасындағы құқықтық 
қатынастардың басқа да ерекшеліктерін белгілейді.  

 
1. Шарттың мәні 

  
1. Шартқа сәйкес Салымшы (Алушы) МЗЖ-ны уақытылы салуға міндеттенеді, ал БЖЗҚ 

оларды қабылдауға және міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Шарт 
талаптарына сәйкес орындауға міндеттенеді. 

2. Шарт – Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының, Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» заңының (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 18 қыркүйектегі №984 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы қағидасының (бұдан әрі – БЖЗҚ зейнетақы қағидасы) талаптарына сәйкес жасалатын 
қосылу шарты.  

Шарт, оған өзгерістер мен толықтырулар БЖЗҚ интернет-ресурсына және БЖЗҚ 
филиалдарында көзбен шолуға оңтайлы орындарға орналастырылады.   
  3. БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу үшін жеке зейнетақы шотын (бұдан әрі – ЖЗШ) ашу МЗЖ 
төлеу бойынша агенттер Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен МЗЖ аудару 
кезінде БЖЗҚ-ға беретін жеке тұлғалар тізімінің негізінде жүзеге асырылады.  

БЖЗҚ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының (бұдан әрі – 
Мемлекеттік корпорация) Шарт туралы мәліметтердің міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жеке 
тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізілгені туралы электрондық хабарламасын алған күннен 
бастап Салымшы (Алушы) Шартқа қосылды деп есептеледі.   

Бұл ретте Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген Салымшының 
(Алушының) жеке басын куәландыратын қолданыстағы құжат деректемелері, оның Қазақстан 
Республикасында тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтерді БЖЗҚ тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.   

 
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 
4. БЖЗҚ-ның: 
1) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға; 
2) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен сотта салымшының (алушының) мүддесін 
білдіруге; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Заңға, сондай-ақ БЖЗҚ зейнетақы 
қағидасына сәйкес Салымшының (Алушының) құқықтарын бұзбайтын және нашарлатпайтын 
басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар. 
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5. БЖЗҚ: 
1) МЗЖ тартуға; 
2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен Салымшыға (Алушыға) және 

(немесе) уәкілетті операторға зейнетақы төлемдерін жасауға; 
3) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен анықталған тәртіппен зейнетақы 

жинақтарын, оның ішінде инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы 
зейнетақы жинақтарын және төлемдерді жеке есепке алуды жүзеге асыруға; 

4) атына ЖЗШ ашылған Салымшыға (Алушыға) сұранысы бойынша БЖЗҚ-да ЖЗШ 
ашылған күннен бастап кез келген сұралған күнге МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпаратты ақысыз беруге, сондай-ақ Заңның 57-бабымен көзделген ережелер 
ескерілген оның зейнетақы жинақтары туралы ақпарат алудың электрондық және өзге де 
тәсілдерін қамтамасыз етуге;  
 5) Заңның 31-бабының 1-1 тармағында, 32-бабының 1-1 тармағында көрсетілген жеке 
тұлғаларға МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтары туралы ақпаратты ақысыз беруге; 
            6) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіппен және 
мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен БЖЗҚ инвестициялық портфелінің құрылымы туралы 
мәліметті бұқаралық ақпарат құралдарына, оның ішінде өзінің интернет-ресурсына жариялауға; 

7) инвестициялық портфельді басқарушы туралы ақпаратты, оның ішінде БЖЗҚ 
зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттар жасаған инвестициялық портфельді 
басқарушылар тізбесін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген 
тәртіппен және көлемде ашуға; 

8) жыл сайын, күнтізбелік жыл басталардан бір ай бұрыннан кешіктірмей қазақ және орыс 
тілдеріндегі кемінде екі баспа басылымына жариялау арқылы бұқаралық ақпарат құралдарына, 
сондай-ақ өзінің интернет-ресурсына алдағы жылға есептелген және қолданылатын зейнетақы 
жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегін орналастыруға; 

9) Салымшыға (Алушыға) жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмысы мен инвестициялық 
портфельді басқару қызметінің мәселелері бойынша өтеусіз консультация қызметтерін 
көрсетуге; 

10) Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат 
конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге; 

11) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын және 
БЖЗҚ зейнетақы қағидасын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 
жауапты болуға; 

12) Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына Заңмен және 
уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен көзделген тәртіппен аударуға; 

13) Заңның 35-1 бабымен анықталған тәртіппен инвестициялық портфельді басқарушыны 
таңдау (өзгерту) туралы Салымшының (Алушының) өтініші түскен, мұндай беруден бас тарту 
үшін негіз болмаған кезде зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушының 
сенімгерлік басқаруына беруге; 

14) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен басқаша 
көзделмесе, өзінің барлық Салымшысына (Алушысына) теңдей жағдайларды қамтамасыз етуге; 

15) Заңның 11-бабының 1-тармағына сәйкес Салымшы (Алушы) зейнет жасына толған 
кезде зейнетақы активтерін инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруынан 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына аударуға; 

16) мұрагерлер БЖЗҚ-ға Салымшы (Алушы) қайтыс болған жағдайда зейнетақы 
төлемдерін тағайындау туралы өтініш берген кезде зейнетақы активтерін инвестициялық 
портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
сенімгерлік басқаруына аударуға; 

17) Заңға сәйкес басқа міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.  
6. Салымшының (Алушының): 
1) өзінің МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға; 
2) зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегінен асатын МЗЖ есебінен 

зейнетақы жинақтары туралы ақпарат алуға; 
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3) БЖЗҚ шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарымен 
белгіленген тәртіппен шағымдануға; 

4) зейнетақы төлемдері жасалған сәтте Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгіленген тәртіппен БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға;  

5) БЖЗҚ-ға уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен анықталған тәртіппен 
Салымшының (Алушының) зейнетақы жинақтарының нақты сомасы мен Салымшының 
(Алушының) зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегінің арасындағы айырмадан 
аспайтын сомадағы зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға беру үшін инвестициялық 
портфельді басқарушыны таңдау туралы өтініш беруге; 

6) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен анықталған тәртіппен өзінің 
зейнетақы жинақтарын бір инвестициялық портфельді басқарушыдан басқа инвестициялық 
портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға беру үшін инвестициятық басқарушының өзгерту 
туралы өтінішті жылына бір реттен жиі емес беруге; 

7) БЖЗҚ-ға инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы 
зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына 
қайтаруға өтініш беруге (инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына 
зейнетақы жинақтарын бастапқы беруден кейін екі жыл өткеннен ерте емес); 

8) БЖЗҚ-дан инвестициялық портфельді басқарушылар туралы ақпарат пен БЖЗҚ ішкі 
құжаттарымен көзделген басқа да ақпарат алуға; 

9) өзінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұраға 
қалдыруға; 

10) өзінің зейнетақы жинақтарының есебінен сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасауға; 

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сай басқа да құқықтарды жүзеге асыруға 
құқығы бар.  

7. Салымшы (Алушы): 
1) БЖЗҚ міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап он 

күнтізбелік күн ішінде барлық өзгеріс туралы БЖЗҚ-ға Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен хабарлауға міндетті.  

БЖЗҚ міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістерге: 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу мақсатында БЖЗҚ-ға берілген 

пошта және (немесе) электрондық мекенжайдың, ұялы телефон нөмірінің өзгеруі; 
 зейнетақы төлемдерін алу мақсатында БЖЗҚ-ға берілген зейнетақы төлемдерін 

алушының банк деректемелерінің өзгеруі жатады.  
Мемлекеттік корпорацияға зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініш берген 

зейнетақы төлемдерін алушы банк деректемелерінің өзгергені туралы Мемлекеттік корпорацияға 
мұндай өзгерістер болған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде хабарлауға;  

2) Заңның 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, зейнетақы 
аннуитеті шартын жасауға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен және мерзімде МЗЖ 
төлеуге; 

4) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу үшін қолданылатын жеке 
өлшемдердің (логин, пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқа) сақталуы мен 
конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге; 

5) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алу үшін қолданылатын жеке 
өлшемдерге (логин, пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқа) қасақана және/немесе 
абайсызда жасалған іс-әрекет нәтижесінде қол жеткізген үшінші тұлғалардың оларды 
пайдаланғаны үшін жауапты болуға;   

6) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес 
басқа да міндеттемелерді орындауға міндетті.  
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3. МЗЖ салу 
 

8. Шарттың осы тармағының екінші бөлігімен басқаша көзделмеген болса, МЗЖ аударуды 
МЗЖ төлеу бойынша агент аударма төлем арқылы жасайды.  

Жеке практикамен айналысатын тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ банктерде және 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі – банктер) 
шоттары жоқ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар 
МЗЖ-ны кейіннен БЖЗҚ-ға аудару үшін банкке қолма-қол ақшамен салады.  

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы кодексінің 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлем төлеуші болып табылатын 
Салымшы (Алушы) БЖЗҚ-ға МЗЖ қамтитын бірыңғай жиынтық төлемді өзі тұратын жер 
бойынша Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі «Төлемдер және төлем жүйелері 
туралы» заңының талаптарын ескеріп, Мемлекеттік корпорацияның банк шотына бірыңғай 
жиынтық төлемді банктер арқылы қолма-қол ақшамен не аударма тәсілмен салу арқылы төлейді.  

9. Салымшы (Алушы)  БЖЗҚ-ға МЗЖ-ны Заңмен анықталатын мөлшерлемелер бойынша 
төлеуі тиіс.  

10. МЗЖ Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен төленедi. МЗЖ-ны басқа 
адамдар пайдасына төлеуге болмайды.  

11. МЗЖ есептеу, ұстап қалу (есебiне жазу) мен БЖЗҚ-ға аудару және олар бойынша 
өндіріп алу тәртiбi мен мерзiмдерiн Қазақстан Республикасының Үкіметі және Заң белгілейді. 

 
4. Зейнетақы төлемдері 

 
12. БЖЗҚ-дан МЗЖ есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан төленетін зейнетақы 

төлемдерін, тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) емдеу ақысын төлеу мақсатында 
біржолғы зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттармен басқаша көзделмеген болса, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі және Заң белгілейді.   

13. Зейнетақы төлемдеріне, тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) емдеу ақысын 
төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдеріне Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сәйкес салық салынады.  

14. Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы, зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы 
өтініш деректемелерін өзгертуге өтініштердің және (немесе) зейнетақы төлемдерінің тәртібі мен 
талаптары туралы қосымша келісім (бар болса) нысандары БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен 
бекітіліп, БЖЗҚ интернет-ресурсына орналастырылады.  

 
5. Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару және зейнетақы 

жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік 
басқаруына беру 

 
15. Заңның 59-бабында көрсетілген тұлғалардың зейнетақы аннуитеті шарты болған кезде 

өзінің зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар.  
Өзінің зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік 

басқаруына беру құқығы Заңның 35-1 бабында көрсетілген тұлғаларға беріледі. 
16. Салымшының  (Алушының) зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару, 

Салымшының  (Алушының) зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының 
сенімгерлік басқаруына беру және зейнетақы активтерін бір инвестициялық портфельді 
басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға беру немесе инвестициялық 
портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтару Заімен және уәкілетті органның 
нормативтік құқықтық актілерімен көзделген тәртіппен жүзеге асырылады. 

17. Зейнетақы жинақтарын аудару туралы, инвестициялық портфельді басқарушыны 
таңдау (өзгерту) туралы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік 
басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік 
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басқаруына қайтаруға өтініштердің нысандары БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітіліп, 
БЖЗҚ интернет-ресурсына орналастырылады.  

 
6. Салымшыны (Алушыны) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы 

хабарландыру 
 

18. Салымшыны (Алушыны) зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы хабарландыру 
тәртiбi мен тәсілдері Заңмен және БЖЗҚ зейнетақы қағидасымен көзделген.  

19. Осы Шарттың 3-тармағына сәйкес МЗЖ есепке алу үшін БЖЗҚ-да ЖЗШ ашқан кезде 
БЖЗҚ-ның МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру тәсiлi 
автоматты түрде «БЖЗҚ-ға өзі келіп өтініш жасаған кезде» болып белгіленеді, оны Салымшы 
(Алушы) өзгертуге құқылы.  

Салымшы (Алушы) МЗЖ есебінен зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
хабарландыру тәсілін өзгерткен жағдайда, жаңа хабарландыру тәсілі БЖЗҚ ішкі құжаттарына 
сәйкес нысаны анықталатын жеке келісіммен анықталады.   

 
7. Салымшылардың (Алушылардың) өтініштерін қарау 

 
 20. Салымшы (Алушы) БЖЗҚ-ға жазбаша, ауызша не өзінің электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат түрінде: 
1) Салымшының (Алушының) өз құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа 

адамдардың құқықтары мен бостандықтарын іске асыруда көмектесу туралы өтініш не 
заңдардың және басқа да нормативтік құқықтық актілердің бұзылуы, БЖЗҚ, лауазымды тұлғалар 
жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарлама не олардың қызметіне сын;  

2) Салымшының (Алушының) құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерiнің 
бұзылғаны, БЖЗҚ қызметкерлері мен басқа адамдардың заңсыз іс-әрекеті немесе 
әрекетсіздігі туралы шағым; 

3) Шарт аясында ақпарат беру туралы Салымшы (Алушы) сұранысын;   
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да өтініш түрлерін беруге 

құқылы.   
21. Салымшының (Алушының) өтініштерін қарау Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен және Шартпен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады. 
 

8. Комиссиялық сыйақы 
 

22. БЖЗҚ комиссиялық сыйақысының шамасы зейнетақы активтерінен айына 0,01 пайыз 
мөлшерінде белгіленеді.  

23. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі комиссиялық сыйақысының шекті шамасы 
инвестициялық табыстан 2,0 пайыздан аспайтын шекте белгіленеді. 

24. Инвестициялық портфельді басқарушы комиссиялық сыйақысының шекті шамасы 
инвестициялық табыстан 7,5 пайыздан аспайтын шекте белгіленеді. 

 
9. Тараптардың мiндеттемелердi орындамаған жағдайлардағы жауапкершiлiгi 

 
25. Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін тараптар Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгіленген тәртіппен жауапты болады.  

26. БЖЗҚ кінәсінен зейнетақы жинақтарын аудару кешіктірілген жағдайда, БЖЗҚ 
Салымшы (Алушы) пайдасына аударылуы тиіс зейнетақы жинақтарының сомасына әрбір 
кешіктірілген күн (аудар күні қосылады) үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1,5 есе 
базалық мөлшерлемесі мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті. 

27. Зейнетақы төлемдерін уақытылы жүзеге асырмағаны үшін БЖЗҚ құқықтары бұзылған 
тұлғаның пайдасына төлемдер сомасына әрбір кешіктірілген күн (төлем күні қосылады) үшін 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1,5 есе базалық мөлшерлемесі мөлшерінде өсімпұл 
төлеуге міндетті.  

28. Өсімпұл төлеу БЖЗҚ-ны зейнетақы жинақтарын аудару (зейнетақы төлемдерін жасау) 
міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

29. Шартпен реттелмеген жауапкершілік мәселелері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес реттеледі. 

 
10. Форс-мажор жағдайлары 

 
30. Егер тиісінше орындау еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан мүмкін 

болмаса, Шарт тараптары Шарт бойынша мiндеттемелерiн ішінара немесе толық орындамау 
жауапкершілігінен босатылады. 

31. Еңсерілмейтін күш жағдайлары – өрт, су тасқыны, зілзала, табиғи апаттар, блокадалар, 
толқулар, ереуілдер, әскері іс-қимылдар, ылаңкестік актілер, Шартта көрсетілген қызметке 
тыйым салатын заңдардың, қаулылардың және мемлекеттік органдардың басқа да актілерінің 
қабылдануы, тараптар алдын ала біле алмайтын және Шартты орындауға тікелей әсер еткен басқа  
да ұқсас жағдайлар қосылатын, бірақ мұнымен шектелмейтін жағдайлар. 

32. Салымшы (Алушы) сұранысы бойынша БЖЗҚ салдарынан Шартқа сәйкес 
қабылданған БЖЗҚ міндеттемелерін орындау мүмкін емес Шарттың 30-тармағында көрсетілген 
жағдайлардың орын алуын растайтын құжаттардың көшірмелерін беруі тиіс. 

 
11. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі мен талаптары 

 
33. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, БЖЗҚ Салымшыны 

(Алушыны) мұндай өзгерістер мен толықтырулар туралы аталған өзгерістер мен 
толықтыруларды, сондай-ақ Шарттың жаңартылған редакциясын БЖЗҚ интернет-ресурсына 
және БЖЗҚ филиалдарына көзбен шолуға оңтайлы орындарға орналастыру арқылы хабардар 
етеді. 

34. Зейнетақы жинақтары болмаған кезде 1 (бір) ай өткен соң Шарт қолданылуын 
тоқтатады.  

  
12. Қорытынды ережелер 

 
35. Тараптардың Шарт бойынша реттелмеген даулары Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген тәртіппен шешіледі. 
36. Тараптар Шарт мәніне қатысты және Шарт бойынша тараптар қатынасын реттейтін 

Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға міндеттенеді. 
37. Шарт заңды күші бірдей қазақ және орыс тілдерінде жасалды.  
38.  Салымшы (Алушы) 01.01.2021ж. дейін жасаған зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

шарт Шартқа және БЖЗҚ зейнетақы қағидасына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.  
Бұрын жұмыс істеген жинақтаушы зейнетақы қорларымен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шарт жасаған Салымшы (Алушы) БЖЗҚ-да ЖЗШ ашқан күннен бастап Шартқа қосылды 
деп есептеледі. 
 


