
«БЖЗҚ» АҚ-ға БЕРІЛГЕН ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН 

ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЗЕЙНЕТАҚЫ 

ЖИНАҚТАРЫН САҚТАНДЫРУ ҰЙЫМЫНА АУДАРУ 

ТУРАЛЫ ӨТІНІШ МӘРТЕБЕСІН ҚАДАҒАЛАУ» 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТІН АЛУШЫ – ПАЙДАЛАНУШЫ 

ЖАДЫНАМАСЫ



ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

«БЖЗҚ» АҚ-ға берілген зейнетақы төлемдерін тағайындау және (немесе) зейнетақы 

жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару туралы өтініш мәртебесін қадағалау» электрондық 

қызметін келесі жағдайларда пайдалануға болады :

қадағалау мақсатында:

төлемге/аударуға өтініш мәртебесі

(жағдайы)

орындау не орындаудан бас тарту, сондай-

ақ зейнетақы төлемінің/аударым сомасын

қайтару мерзімі және қайтару себептері

БЖЗҚ-ға берілген және (немесе)

орындалған кез келген төлем түрі

бойынша төлемге және (немесе)

сақтандыру ұйымына аударуға өтініштің

болуы

24/

7

Қызмет салымшыға (алушыға) тәулік бойы қолжетімді (техникалық жұмыстарды

жүргізуге байланысты БЖЗҚ веб - сайтының және (немесе) ЖТ МДҚ сервисінің

жұмысындағы үзілістерді қоспағанда)

Салымшыда (алушыда)

электрондық цифрлық

қолтаңбаның (бұдан әрі - ЭЦҚ)

қолданыстағы кілтінің болуы



САЛЫМШЫНЫ (АЛУШЫНЫ) «БЖЗҚ» АҚ САЙТЫНДА 

АВТОРИЗАЦИЯЛАУ

«Жеке кабинет» бөліміндегі бастапқы бет пайдаланушыға екі жолмен кіруге мүмкіндік береді:

логин (ЖСН) және пароль арқылыЭЦҚ кілті арқылы



ЖЕКЕ КАБИНЕТТЕ АВТОРИЗАЦИЯЛАУДЫҢ  

I-ші ТӘСІЛІ

ЭЦҚ КІЛТІ АРҚЫЛЫ АВТОРИЗАЦИЯЛАУ

Қызметке қосылу салымшының (алушының) міндетті түрде

авторлануын көздейді.

ЭЦҚ пайдалануды көздейтін веб-сайт бөлімінде жұмыс істеу

үшін Сіздің дербес компьютеріңізде орнатылған NCALayer

бағдарламалық қамтылымының (бұдан әрі - БҚ) (іске

қосылған) болуы міндетті.

Орнатылған бағдарламалық жасақтама болмаған

жағдайда, орнату файлын NCALayer арқылы жүктеуге

болады. NCALayer бойынша орнату жөніндегі

Пайдаланушы нұсқаулығы ҚР Ұлттық куәландырушы

орталығының сайтында мына сілтеме бойынша

қолжетімді: https://pki.gov.kz/ncalayer/.

Егер ЭЦҚ кілті пайдаланушының компьютерінде файл

түрінде (файлдық сертификат деп аталатын) болса, онда

«Сіздің компьютеріңіз" тармағын таңдағаннан кейін файлды

таңдау диалогтық терезесін шақыра отырып, осы файлға

жолды көрсету қажет.

Веб-сайтта авторизациялау үшін аутентификациялауға

арналған ЭЦҚ кілтін пайдалану қажет (файлдың атауы

AUTH_RSA-дан басталады). Файлды таңдап, тілқатысу

терезесін жапқаннан кейін "Кіру« батырмасын басу керек.

Файлға Java-апплетке кіру үшін пайда болған тілқатысу

терезесінде кілт қоймасына құпия сөзді енгізіп, "Ашу"

батырмасын басу керек, содан кейін «қол қою»

тбатырмасын басу арқылы әрекеттеріңізді растаңыз.

https://pki.gov.kz/ncalayer/


ЖЕКЕ КАБИНЕТТЕ АВТОРИЗАЦИЯЛАУДЫҢ 

II-ші ТӘСІЛІ

ЖСН ЖӘНЕ ПАРОЛЬ АРҚЫЛЫ АВТОРИЗАЦИЯЛАУ

Логин (ЖСН) мен парольді пайдалану үшін пайдаланушы алдын ала "Интернет"

ақпараттандыру тәсілін таңдау туралы келісім (Бұдан әрі – келісім) жасасуы қажет.

Келісім жасаған пайдаланушылар сайтта өз бетінше тіркеле алады және сайтта одан әрі

авторизациялау үшін өзіне пароль тағайындай алады. Тіркеу үшін тиісті кіші бөлім

нысанында өз деректемелеріңізді көрсету қажет:

Енгізілген мәліметтер тиісті келісім жасалған кезде көрсетілгендермен толық сәйкес келуі керек

екенін есте ұстаған жөн. Бұл жағдайда енгізілген таңбалардың регистрі (кіші немесе үлкен) рөл

атқармайды.

* Қазақстандық провайдердің ұялы телефон нөмірі көрсетілуі қажет

Сайтта тіркелу (1 қадам)

ЖСН және пароль

1
Батырманы

басу 2
ЖСН енгізу және

тексеруден өту 3
Код жіберу үшін

байланысты

таңдау
4

Алынған код пен 

парольді енгізу



ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕСІ

БЖЗҚ сайтындағы Жеке кабинетте авторланған соң «Қызметтер» бөлімінде

«Менің төлемге/аударуға өтініштерім» қосымша бетіне өту

Бірнеше жасалған төлем болған жағдайда, төлемге өтініш(-тер) бойынша ақпарат әрбір операция 

бойынша жолмен кему тәртібіндегі хронологияда іріктеліп шыарылады: 

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕСІ «БЖЗҚ-дағы ӨТІНІШ МӘРТЕБЕСІ (ЖАҒДАЙЫ)» БАҒАНЫНДА 

ТОЛТЫРЫЛҒАН НЫСАНДА КӨРІНЕДІ



Өтініш түрлерінің біріне басқан кезде төлемге/аударуға өтініш жағдайы туралы толық

ақпарат ашылады:

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕСІ



www.enpf.kz

enpf@enpf.kz

1418

Біздің қызметті

пайдаланғаныңыз

үшін рақмет!


