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 «16» маусым 2017 ж. 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 

«12» маусым 2017 ж. № 26 хаттамасымен  
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«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және 

(немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандарты   

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының хаттамасымен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар: 

 

№ 
Енгізілген өзгерістер, 

толықтырулар 
Хаттама бекітілген күн хаттама №  тіркеу № 

1 Басқарма хаттамасы «06» қыркүйек 2017 ж. № 43 № 107 

2     Басқарма хаттамасы «05» шілде 2019 ж. № 38 № 63 

3 Басқарма хаттамасы 
«___» ____________ 201__ 

ж. 
№ ____ № ____ 

4 Басқарма хаттамасы 
«___» ____________ 201__ 

ж. 
№ ____ № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 201____ жылғы «____» __________________ №___ 

хаттамасымен күшін жойды деп танылды.   



1. Жалпы ережелер   

 

1. «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандарты (бұдан әрі – Стандарт) 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамының (бұдан әрі – БЖЗҚ) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.     

2. Стандарт салымшының (алушының) өз деректемелеріне электрондық цифрлық 

қолтаңба пайдалана отырып, интернет арқылы өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу 

тәртібін реттейді.    

3-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

3. Стандарт қосымшалары: 

1-қосымша – «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне 

өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметінің блок-сызбасы; 

2-қосымша – салымшының (алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтініш (бұдан 

әрі – деректемелерді өзгерту туралы өтініш); 

3-қосымша – Салымшының «БЖЗҚ» АҚ ақпараттық қорлары арқылы хабарландыру 

тәсілін өзгерту туралы келісім (бұдан әрі - Келісім); 

4-қосымша – салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу туралы қолхаты (бұдан әрі – өзгерістер енгізу туралы қолхат). 

4-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген.   

4. Стандартта төмендегідей ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:    

1) ААЖ – салымшылар (алушылар), салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы 

шоттары және салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттары бойынша 

жүргізілетін операциялары туралы ақпаратты қамтитын және ақпараттың сенiмдiлiгiн, 

сақталуын және оны рұқсатсыз кiруден қорғауды қамтамасыз ететiн БЖЗҚ-ның 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;   

2) «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер базасы (бұдан әрі – ЖТ МДБ) – ақпаратты 

автоматты түрде жинақтауға, сақтауға және өңдеуге, Қазақстан Республикасындағы жеке 

тұлғаларды бірыңғай сәйкестендіруге енгізу және олар туралы өзекті және нақты мәліметтерді 

мемлекеттік басқару органдарына және олардың өкілеттігі шегінде және Қазақстан 

Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де субъектілерге беру мақсатында Жеке сәйкестендіру 

нөмірлерінің ұлттық тізілімін құруға арналған ақпараттық жүйе;   

3) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) - жеке тұлға, соның ішінде өзіндік 

кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын 

бірегей нөмір;    

4) ҚР ҰКО – Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығы;  

5) тіркеу куәлігі -  куәландырушы орталық электрондық цифрлық қолтаңбаның 

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін ҚР ҰКО беретін қағаз түріндегі құжат 

немесе электрондық құжат;   

6) Қызмет – «БЖЗҚ» веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне 

өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі;   

7) электрондық құжат -  ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және 

электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;   

8) ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңба 

құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және 

мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы. 
5-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 



толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

5-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 05.07.2019 жылғы №38 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

5. Салымшының (алушының) Қызмет арқылы өзгертілуге және (немесе) 

толықтырылуға жататын деректемелеріне жеке басын куәландыратын құжат деректері (түрі, 

нөмірі, берген күн және орган), пошталық және (немесе) электрондық мекенжайлары, телефон 

нөмірлері (үй, жұмыс, ұялы), хабарландыру тәсілі (электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе 

пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет) кіреді.  

6-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

6. Деректемелерді өзгерту туралы өтініш және өзгерістер енгізу туралы қолхат 

түріндегі нәтиже БЖЗҚ-ның www.enpf.kz веб-сайты арқылы беріледі.     

 

2. Қызметті алу тәртібі 

 

7. Қызмет көрсету мерзімдері: 

Салымшы (алушы) ЭЦҚ құжатына қол қойған сәттен бастап Қызмет нәтижесін алғанға 

дейін рұқсат етілген ең ұзақ күту уақыты – 10 (он) минут.   

8. Қызмет көрсету және көрсетілген Қызмет нәтижесін беру нысаны – электрондық.   

9. Қызмет салымшыға (алушыға) тәулік бойы (техникалық жұмыстар жүргізілуіне 

байланысты БЖЗҚ веб-сайты жұмысының үзілісінен басқа кездерде) қолжетімді. 

10. Салымшыға (алушыға) Қызмет көрсету үдерісіне қойылатын талаптар:   

1) конфиденциалдылық (ақпаратты рұқсатсыз алудан қорғау); 

2) тұтастық (ақпаратты рұқсатсыз өзгертуден қорғау); 

3) қолжетімділік (ақпарат пен ресурстарды рұқсатсыз бөгеуден қорғау).    

11. Салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу тәртібі мен талаптары БЖЗҚ әзірлеген  және БЖЗҚ веб-сайтында 

орналастырылған пайдаланушының жадынамасында сипатталған.   

12-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 
12-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 05.07.2019 жылғы №38 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

12. Салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу үшін:   

қолданыстағы ЭЦҚ кілтінің болуы (Қызметті алу кезінде ЭЦҚ тіркеу куәлігінің 

қолданылу мерзімінің басталуы және өтіп кетпеуі, сондай-ақ кері қайтарылып алынғандар 

тізімінде тіркеу куәлігінің болмауы және ҚР ҰКО номенклатурасына сай оның қолданылу 

саясатын растайтын объектілік сәйкестендіргіш қамтылуы керек);   

салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжат деректемелерінің 

өзектілігін, оның ішінде құжаттың жарамдылығын ЖТ МДБ-ның растауы;   

ЭЦҚ сертификатындағы салымшының (алушының) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), 

ЖСН деректерінің ЖТ МДБ деректерімен сәйкес келуі; 

ЖТ МДБ-да көрсетілген тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні, ЖСН 

деректерінің ААЖ-дағы деректермен сәйкес келуі қажет; 

Хабарландыру тәсілін (электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині 

мен паролін қолдана отырып жеке кабинет) өзгерткен (анықтаған) жағдайда – БЖЗҚ веб-

сайтында орналастырылған Келісім талаптарымен салымшының (алушының) келісуі. 

http://www.enpf.kz/


 13-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

13. Салымшыны (алушыны) сәйкестендіру ҚР ҰКО шығарған және Қазақстан 

Республикасының жеке тұлғаларын сәйкестендіруді тіркеу куәліктерін қолдану саясаты бар 

ЭЦҚ кілті негізінде жүзеге асырылады. 

            ЭЦҚ арқылы сәйкестендіруден кейін БЖЗҚ веб-сайтында ЖТ МДБ-дағы өзекті 

деректерге сұраныс жасау жүзеге асырылады. ЖТ МДБ-дан алынған және ААЖ-да бар 

деректер негізінде осы Стандарттың 12-тармағында көрсетілген мәліметтерді тексеру 

жүргізіледі. Тексерулер сәтті өткен жағдайда, ЖТ МДБ-дан салымшының (алушының) жеке 

басын куәландыратын құжат деректемелерімен және БЖЗҚ веб-сайтындағы Қызметтер 

интерфейсінде салымшының (алушының) өзі көрсеткен байланыс деректерінен электрондық 

құжат қалыптастырылады.   

14-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

14. Салымшының (алушының) ЭЦҚ көмегімен деректемелерді өзгерту туралы 

өтінішке қол қойғаннан кейін, деректемелерді өзгерту туралы өтініште көрсетілген өзгерістер 

және(немесе) толықтырулар ААЖ-да автоматты жаңғыртылады. 

15-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

15. Салымшының (алушының) деректемелеріне өзгертулер және (немесе) 

толықтырулар енгізуден бас тарту үшін:   

1) міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары және (немесе) ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша ашылған жеке 

зейнетақы шотының болмауы;   

2) осы Стандарттың 12-тармағында көзделген талаптарды орындамау негіздеме бола 

алады; 

3) хабарландыру тәсілін анықтау кезінде – Келісім талаптарына қосылудан 

салымшының (алушының) бас тартуы.   

16-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен 

бекітілген «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен 

толықтыруларға сәйкес өзгерістер енгізілген. 

  16. Салымшыға (алушыға) БЖЗҚ веб-сайты арқылы берілетін, БЖЗҚ-ның жауапты 

қызметкерінің ЭЦҚ-мен куәландырылатын өзгерістер енгізу туралы қолхат салымшының 

(алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу нәтижесі болып 

табылады.    

 

3. Қорытынды ережелер 
 

17. Стандарт ‒ БЖЗҚ-ның туынды ішкі нормативтік құжаты, оның ережелері БЖЗҚ 

Басқармасы бекіткен сәттен бастап қолданысқа енгізіледі.   

18. Стандарт Қазақстан Республикасы заңнамасындағы және БЖЗҚ қызметіндегі  

өзгерістер ескеріліп, қайта қаралуы мүмкін.   

19. Стандарт БЖЗҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген талаптарға сәйкес 

өзектендіріледі. 

20. Стандарт ережелерінде көзделмеген мәселелер Қазақстан Республикасының 



заңнамасына, БЖЗҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарына және БЖЗҚ уәкілетті органының 

шешіміне (бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасы басыңқы күшке ие) сәйкес 

шешіледі. 

21.  Стандарт мазмұнының өзектілігі үшін жауапкершілікке БЖЗҚ-ның салымшы 

(алушы) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үдерісіне жауапты 

бөлімшесі ие.    

22. БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу үдерісіне қатыстырылған БЖЗҚ Орталық аппараты 

бөлімшелерінің барлық жауапты қызметкерлері Стандарт талаптары мен рәсімдерін 

орындауға міндетті.   

 

 

Басқарма Төрайымы                       Н. Наурызбаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-қосымшаға «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

1-қосымшаға «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 05.07.2019 жылғы №38 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

 

 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының)  

деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» 

 электрондық қызметі стандартына 

1-қосымша 

 

     «БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер 

және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық қызметінің блок-сызбасы. 
Мақсаттары (міндеттері): «Жеке тұлғалар» Мемлекеттік деректер базасымен кіріктірілген ақпараттық қарым-қатынас кезінде салымшыларға 
(алушыларға) қашықтан қызметтерді дамыту;
Үдеріс иесі: Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті;
Мүдделі тұлғалар: Ақпараттық технологиялар департаменті

БЖЗҚ ВЕБ-САЙТЫ
ТӨЛЕМДЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ 

ХАБАРЛАНДЫРУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Электрондық құжат нысанының деректемелерін толтырады, хабарландыру 
тәсілін анықтау кезінде БЖЗҚ веб-сайтында орналастырылған Келісімнің 

мәтінімен танысады, ЭЦҚ арқылы қол қояды

САЛЫМШЫ 
(АЛУШЫ)

ЭЦҚ арқылы авторландыру:
1) ЭЦҚ өзекті кілті бар
2) салымшының (алушының) жеке басын куәландыратын құжат 

жарамдылығын, оның ішінде құжат деректерінің өзектілігін уәкілетті 
мемлекеттік орган растауы болған кезде;

3) ЭЦҚ сертификатындағы салымшы (алушы) аты-жөні, ЖСН 
деректері ЖТ МДБ деректеріне сәйкес болған кезде;

4) ЖТ МДБ-дағы салымшының (алушының) аты-жөні, туған күні, 
ЖСН, жынысы туралы деректер ААЖ-дағы деректермен сәйкес болса;

5) Хабарландыру тәсілін (электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе 
пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет) 
анықтаған жағдайда – салымшы (алушы) Келісім* талаптарымен 
келіскенде. 

Салымшы (алушы) 
туралы мәліметтердің  болуы және 

НҚА** және ІНҚ*** 
талаптарына сәйкесуі

ААЖ

ЖТ МДБ-да, ААЖ-да ақпарат іздеу

Салымшының (алушының) 
деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 
толықтырулар енгізу туралы қолхат (QR-

коды***** бар PDF форматта)

Қызметті көрсету мүмкіндігі жоқ екендігі 
туралы ақпараттық хабарлама, оның 

жеке басын куәландыратын құжат 
бөлігіндегі мәліметтерді сәйкестікке 

келтіру бойынша ХҚО****-ға не БЖЗҚ 
кеңсесіне (Келісім талаптарымен 

келіспеген жағдайда, хабарландыру 
тәсілін белгілеу үшін) хабарласу 

қажеттілігі туралы кеңес беру 
қызметтерін ұсыну

ЖОҚ
 (оның ішінде салымшы (алушы) Келісім талаптарына қосылудан бас тартқан 

жағдайда, егер анықтау үшін тек хабарландыру тәсілі таңдалған болса)

САЛЫМШЫ 
(АЛУШЫ)

САЛЫМШЫ 
(АЛУШЫ)

ИӘ 
(оның ішінде Келісім талаптарына 

қосылуға салымшы (алушы) келіскенде )

Келісім* - Салымшы (алушы) БЖЗҚ ақпараттық қорлары арқылы хабарландыру тәсілін анықтау туралы келісім; 

НҚА** - қоғамдық қатынастарды реттейтін, құқықтық нормаларды қамтитын ресми құжат. Мемлекет нормативтік құқықтық акті қабылдай отырып, 

өзінің қалауын жалпыға міндеттейді;

ІНҚ*** – көп мәрте қолдануға арналған және нормативтік реттелген ахуал шеңберінде барлық «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік 

қоғамының (бұдан әрі–Қор) қызметкерлеріне  қолданылатын нормалар мен қағидаларды белгілейтін құжат; 

ХҚО**** – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау және 

көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыратын, сондай-ақ ақпараттық жүйелерден мәліметтер алу 

арқылы электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін заңды тұлға; 

QR-код***** – БЖЗҚ уәкілетті қызметкерінің ЭЦҚ қойылған осы анықтаманың электрондық нұсқасына веб -сілтемені қамтитын штрих-код. 

«Электрондық  құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы   370-ІІ ҚР Заңының 7-бабы 1-тармағына сай 

анықтаманың электрондық нұсқасы қағаз түріндегі құжатпен бірдей.

 
 

 

 

 



 «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ веб-

сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 2-қосымшамен 

толықтырылды. 

2-қосымшаға «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 05.07.2019 жылғы №38 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының)  

деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» 

 электрондық қызметі стандартына 

2-қосымша 

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

Салымшының (Алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтініш 
Заявление об изменении реквизитов Вкладчика (Получателя) 

                                            
                  

№  

                    

                                      

                                            

Мен Салымшы (Алушы) / Я Вкладчик (Получатель)  
                                             

Тегі 
Фамилия 

 
  Туған күні 

Дата рождения 
 

          
                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 

Аты 
Имя 

 
 

 
ЖСН 
ИИН 

  
 

            
                                                                               жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер 

Әкесінің аты 
Отчество 

 
                   

(бар болса/ при наличии)                                     

 
в связи с 

изменением дополнительных реквизитов/способа информирования / 
 қосымша деректемелердің  / хабарландыру тәсілін өзгеруіне 

 
байланысты 

    енгізілетін өзгерістердің (толықтырулардың) себебін көрсету/ указать причину вносимых изменений (дополнений)     
                                             

прошу внести изменения (дополнения)  в мои реквизиты, указанные в договоре (-ах) о пенсионном обеспечении за счет: 
                                             

міндетті зейнетақы жарналары 
обязательных пенсионных взносов 

     
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                               жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
обязательных профессиональных пенсионных взносов 

  және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                      жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

ерікті зейнетақы жарналары 
добровольных пенсионных взносов 

  
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                 жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет  
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта (шарттарда) көрсетілген менің қосымша деректемелеріме өзгерістер (толықтырулар) енгізуді сұраймын. 

                                        

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
ВНИМАНИЕ: 

төмендегі бағандарда өзгерістер (толықтырулар) жасалатын деректемелер ғана толтырылады/ 
в нижеследующих графах заполняются только те реквизиты, по которым производятся изменения (дополнения) 
БЖЗҚ деректер базасында біреуден артық ЖЗШ болған кезде жеке басты куәландыратын құжат деректеріне, тұрғылықты мекенжайға, байланыс 
деректеріне (телефондар №), e-mail және хабарландыру тәсіліне енгізілетін өзгерістер (толықтырулар) барлық ашылған ЖЗШ-ға қолданылатын болады/ 
При наличии в базе данных ЕНПФ более одного ИПС, изменения (дополнения), вносимые в данные документа, удостоверяющего личность, адреса места 

жительства, контактные данные (№ телефонов), e-mail и способ информирования будут применены ко всем имеющимся открытым ИПС 
                                             

                     

Жеке басты куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий 
личность: 

                          

                                             

төлқұжат 
паспорт 

 
 жеке куәлік 

удостоверение личности 
  тұруға ықтиярхат 

вид на жительство 
 

 азаматтығы жоқ адамның куәлігі 
удостоверение лица без гражданства 

 
 туу туралы куәлік 

свидетельство о рождении 
 

  

                                             

сериясы 
серия 

        нөмірі 
номер 

                берілген күні 
дата выдачи 

          

                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 

кім берді 
кем выдан 

 

                                             

Тұрғылықты жерінің пошталық мекенжайы: 
Почтовый адрес места жительства: 

 

            пошталық индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй пәтер / почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

     
 

                                        

                                             

Телефоны: 
Телефон: 

жұмыс 
рабочий 

   
 

    ұялы 
мобильный 

   
 

  

                                             

    үйдің 
домашний 

   
 

                        

                                             

e-mail   
 

                                             

Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілі: 
Способ информирования о состоянии пенсионных накоплений: 

  

                                             

      Электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып, жеке кабинет арқылы 
Посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля 
 

                                             

      Салымшының (алушының) "БЖЗҚ" АҚ веб-сайты арқылы хабарландыру тәсілін анықтау туралы келісімнің шарттарына қосыламын. 
Присоединяюсь к условиям Соглашения об определении вкладчиком (получателем) способа информирования посредством веб-сайта АО «ЕНПФ» 

SMS-хабарламалар арқылы Қордан ақпараттық жіберілімдерді алуға келісемін /Согласен (-на) на получение информационных рассылок от Фонда посредством SMS-сообщений  
Зейнетақы қағидаларымен таныстым / С Пенсионными правилами ознакомлен 

 

Өтініш жазылған күн 
Дата составления заявления 

                                     

            күні/число      айы/месяц           жылы/год                            



БЖЗҚ/ЕНПФ   www.enpf.kz 
               Тегі/Фамилия 

__________________________________________________________________ 
Аты/Имя 
__________________________________________________________________ 
Әкесінің аты/Отчество 

        (бар болса/при наличии)  
______________________________________________________________________ 

 

 
         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ веб-

сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 3-қосымшамен 

толықтырылды. 

3-қосымшаға «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 05.07.2019 жылғы №38 хаттамасымен бекітілген 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 

өзгерістер енгізілген. 

 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының)  

деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» 

 электрондық қызметі стандартына 

3-қосымша 

 

 

БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) хабарландыру тәсілін  

анықтауы туралы келісім 

 

 

БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының) хабарландыру тәсілін анықтау 

туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі - БЖЗҚ) және салымшы (алушы) 

арасында кейінгісінің Келісім талаптарына қосылу жолымен жасалады және (электрондық 

цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет 

арқылы) хабарландыру тәсілін анықтау кезінде тараптардың жауапкершілігін белгілейді.  

Салымшы (алушы) Келісімге электрондық цифрлық қолтаңбамен Салымшының 

(Алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтінішіне (бұдан әрі - өтініш) қол қою жолымен 

қосылады.  

 

1. Келісім мәні 

1.1. Келісім салымшы (алушы) толығымен және сөзсіз қабылдайтын электрондық 

(жария) оферта ретінде қолданылады.  

1.2. Салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

хабарландыру тәсілін анықтауы келісімнің мәні болып табылады.  

1.3. Келісімді жасай отырып салымшы (алушы) БЖЗҚ-да ашылған барлық өзінің жеке 

зейнетақы шоттары бойынша «электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині 

мен паролін қолдана отырып жеке кабинет арқылы» зейнетақы жинақтарының жай-күйі 

туралы хабарландыру тәсілін анықтауға келісім береді.  

 

2. Тараптардың жауапкершілігі 

2.1. БЖЗҚ:  

2.1.1. өтінішке қол қойған күннен бастап БЖЗҚ-да ашылған салымшының (алушының) 

барлық жеке зейнетақы шоттары бойынша «электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе 

пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет арқылы» зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілін анықтауды; 

2.1.2. өтінішке қол қойған күннен бастап тәулік бойы (техникалық жұмыстардың 

жүргізілуіне байланысты БЖЗҚ веб-сайтының жұмысындағы үзілісті қоспағанда) 

«электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып 

жеке кабинет арқылы» салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 

ақпаратты алуға қол жетімділігін қамтамасыз етуге міндетті. 

2. 2. Салымшы (алушы) өтінішке қол қойған күннен бастап: 

2.2.1. зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алу үшін қолданылатын 

жеке параметрлердің (логин (ЖСН), пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқасы) 

сақталуы мен құпиялылығын қамтамасыз етуге; 

2.2.2. үшінші тұлғалардың қасақана және/немесе абайсызда жасаған іс-әрекеттерінің 

нәтижесінде қол жеткізген зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алуы үшін 

қолданылатын жеке параметрлердің (логин (ЖСН), пароль, электрондық мекенжай, телефон 



нөмірі, басқасы) пайдаланылуына жауапкершілік тартуға міндетті. 

2.3. Салымшы (алушы) Келісімге қосыла отырып, үшінші тұлғалардың электрондық 

цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет 

арқылы ақпаратты заңсыз алу тәуекелін түсінетіндігін растайды және өзіне осындай тәуекелді 

қабылдайды. 

2.4. БЖЗҚ үшінші тұлғалардың салымшының (алушының) конфиденциалды ақпаратын 

пайдаланумен байланысты, оның ішінде олардың «электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе 

пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып жеке кабинет арқылы» салымшының 

(алушының) жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірмесін алуымен байланысты туындаған кез 

келген зиян үшін жауапкершілік тартпайды. 

3. Қорытынды ереже 

3.1. Салымшы (алушы) өтінішке қол қойған күннен бастап Келісімге қосылған болып 

саналады.     

3.2. Келісім қазақ және орыс тілдерінде жасалған және БЖЗҚ интернет қорына 

орналастырылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 06.09.2017 жылғы № 43 хаттамасымен бекітілген «БЖЗҚ веб-

сайты арқылы салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу» электрондық қызметі стандартына өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 4-қосымшамен 

толықтырылды. 

 

«БЖЗҚ веб-сайты арқылы салымшының (алушының)  

деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» 

 электрондық қызметі стандартына 

4-қосымша 

Салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу туралы қолхат/Расписка о внесении изменений и (или) 

дополнений  

в реквизиты вкладчика (получателя)  

Тегі/                        

Фамилия  ____________________________     

Аты/          

Имя        ____________________________ 

Әкесінің аты/ 

Отчество    ____________________________ 

Туған күні/ 

Дата рождения _________________________ 

ЖСН/  

ИИН __________________________________          

Осы арқылы "БЖЗҚ" АҚ төмендегі деректемелерге өзгерістер (толықтырулар) 

енгізілгендігі жөнінде хабарлайды/ 

Настоящим АО «ЕНПФ» уведомляет, что внесены изменения (дополнения) в 

нижеследующие реквизиты: 

 Жеке басты куәландыратын құжат/Документ, удостоверяющий личность; 

 Тұрғылықты жерінің пошталық мекенжайы/Почтовый адрес места жительства;  

 Телефоны/Телефон; 

 E-mail; 

 Хабарландыру тәсілі/Способ информирования. 

 

Салымшының (алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтінішті қабылдау күні/ 

Дата приема заявления об изменении реквизитов вкладчика (получателя):   

« __ » _____________ 20 _____ ж./г. 

 

 

 

 

 

 

 

QR-код** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

**QR Штрих-кодта (QR-код) БЖЗҚ уәкілетті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған осы құжаттың электрондық нұсқасына веб-сілтеме бар. 2003 жылғы 7 

қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР заңының 7-бабының 1-тармағына сай бұл құжаттың электронды нұсқасы мен қағаздағы құжат 

маңызы бірдей.  

Штрих-код (QR-код) содержит веб-ссылку на электронный вариант данного документа, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного работника ЕНПФ. Согласно 

пункту 1 статьи 7 Закона РК от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронный вариант данного документа равнозначен документу 

на бумажном носителе. 

Байланыс-орталығы/Контакт-центр: 1418 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін/ 

бесплатный звонок по Казахстану), www.enpf.kz, e-mail: enpf@enpf.kz 

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД» 

mailto:enpf@enpf.kz

