
 
«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 

 2018 жылғы «28» желтоқсандағы 

 № 98 хаттамасымен бекітілген  

 

 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен  

зейнетақымен қамсыздандыру туралы 

ШАРТ 

(қосылу шарты) 

  
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шарт (қосылу шарты) (бұдан әрі - Шарт) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

акционерлік қоғамы (бұдан әрі - БЖЗҚ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеу 

бойныша агенті (бұдан әрі - агент) және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын 

жеке тұлға арасында соңғылардың Шарт талаптарына қосылуы жолымен жасалған және 

тараптардың құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін, сондай-ақ БЖЗҚ, агент 

және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға арасындағы құқықтық 

қатынастардың өзге де ерекшеліктерін белгілейді.  

БЖЗҚ, агент және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға 

туралы мәліметтер БЖЗҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітілген нысан бойынша 

жасалған міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы 

шотын ашу туралы өтінішінде көрсетіледі.    

 
1. Шарттың мәні 

  
1. Шартқа сәйкес агент кәсібі Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған 

өндірістердің, жұмыстардың, қызметкерлер кәсіптерінің тізбесінде көзделген қызметкер 

болып табылатын міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға 

пайдасына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын уақытында енгізуге  міндеттенеді, ал 

БЖЗҚ оларды қабылдауға және міндеттерін Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Шарттың талаптарына сәйкес орындауға міндеттенеді. 

2. Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының, «Қазақстан 

Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

(бұдан әрі-Заң), Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларының (бұдан әрі – БЖЗҚ зейнетақы 

қағидалары) талаптарына сәйкес жасалатын қосылу шарты болып табылады.  

Шарт, оларға өзгерістер мен толықтырулар БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында және 

БЖЗҚ филиалдарында шолу үшін қолжетімді жерге орналастырылады.  

3. Агент және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға 

Шартқа міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын 

ашу туралы өтінішке қол қою арқылы қосылады.    

 Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын 

ашу туралы өтініштің үлгілік нысаны:    

 БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітіледі;   

 БЖЗҚ интернет-ресурсына орналастырылады және оның жаңа редакциясының 

бекітілуіне қарай ауыстырылып отырады.    

Агент және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға БЖЗҚ 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясынан (бұдан әрі – Мемлекеттік 

корпорация) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шарт бойынша мәліметтердің  міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке 

тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізілгендігі туралы электрондық мәлімдеме алған күннен 

бастап Шартқа қосылған болып есептеледі.   

4. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы бұрын жасалған шарт болғанда міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын 

жеке тұлға және жаңа агент міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша 
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жаңа жеке зейнетақы шотын ашпай-ақ, БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарымен айқындалатын нысан 

бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шартқа қосылу туралы өтінішке қол қояды. 

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, инвестициялық табыс, өсімпұл және Осы 

Шарттың 4 тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген өтініш аясында келіп түскен 

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де 

түсімдер бұрын ашылған міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша жеке 

зейнетақы шотында есептеледі.   

   

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 

5. БЖЗҚ-ның: 

1) өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алуға; 

2) зейнетақымен қамсыздандыруға байланысты мәселелер бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотта агент пен міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары аударылатынжеке тұлғаның мүддесін білдіруге; 

3) өзінің мұқтажы үшін иемденген мүлікті жалға беруге; 

4) филиалдары мен өкілдіктерін ашуға; 

5) БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға 

құқығы бар. 

6-тармаққа «БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 10.06.2019 жылғы №32 хаттамасымен 

бекітілген міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы шартқа  (қосылу шарты) өзгерістер сәйкес  өзгерістер енгізілді.   

6. БЖЗҚ: 

1) міндетті кәсіптік  зейнетақы жарналарын тартуға; 

2) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаға зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруға; 

3) зейнетақы жинақтарын және төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асыруға; 

4) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаға  жеке зейнетақы 

шоты ашылған күннен бастап кез келген сұрау салынатын күнге оның сұрау салуы 

бойынша зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты ақы алмай беруге, сондай-

ақ Заңның 57-бабымен көзделген ережелердің есебімен оның зейнетақы жинақтары туралы 

ақпаратқа қолжетімділігінің электрондық және өзге де тәсілдерін қамтамасыз етуге 

міндетті.         

 5) зейнетақы төлемдерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіпте 

есепке алу, аудару, қайтару мәселелері бойынша Мемлекеттік корпорациямен өзара қарым-

қатынас жасауды жүзеге асыру; 

6) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және 

мерзімдерде зейнетақы активтері есебінен БЖЗҚ-ның инвестициялық портфелінің 

құрылымы туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде өзінің БЖЗҚ 

интернет-ресурсында жариялауға; 

7) агентке және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаға 

жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық портфельді басқару 

жөніндегі қызметінің мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық қызметтер көрсетуге; 

8) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге; 

9) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын 

және БЖЗҚ-ның зейнетақы қағидаларын бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының 

заңдарына сәйкес жауапты болуға; 

10) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның зейнетақы 

жинақтарын осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген 

тәртіппен сақтандыру ұйымына аударуға; 

11) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен зейнетақы активтерін сенімгерлік 

басқару туралы шарт жасасуға; 
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12) уәкілетті орган белгiлеген және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 

пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртiппен және мерзімдерде 

қаржылық есептілік пен аудиторлық есепті, уәкiлетті орган айқындаған тәртіппен өзге де 

есептілік пен өзінің қызметi туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға 

және өзінің интернет-ресурсында орналастыруға мiндеттi. Бұл ретте, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорына жарналар бойынша табысқа кепiлдiктер немесе уәделер қамтылған 

ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де 

мәліметтердi жариялауға жол берiлмейдi; 

13) өзінің барлық агенттері мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын 

жеке тұлғаларына теңдей жағдайларды қамтамасыз етуге; 

14) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы белгілеген тәртіппен 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның жеке зейнетақы шоты 

бойынша қозғалысы туралы БЖЗҚ және Мемлекеттік корпорацияның ақпараттық жүйелері 

арасында ақпарат алмасуды жүзеге асыруға; 

15) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға қайтыс болған 

жағдайда, оның отбасына не жерлеуді жүзеге асырған адамға Заңмен белгіленген мөлшер 

шегінде, бірақ жеке зейнетақы шотында бар қаржыдан аспайтын мөлшерде біржолғы төлем 

жасауға; 

16) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға қайтыс болған 

жағдайда, оның жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының барлық сомасын 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның мұрагер(лер)іне төлеуге; 

17) БЖЗҚ-ның зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңестің қарауына БЖЗҚ-ның 

қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға; 

18) өзінің қызметінде сертификатталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалануға; 

19) ақпарат сақтауға арналған резервтік орталығының болуы;  

20) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің қызметінде пайдаланатын 

ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, кемінде үш 

жылда бір рет бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету аудитін жүргізуге; 

21) ішкі аудит қызметінің болуы міндетті. 

7. Агент: 

1) БЖЗҚ-ның әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешіміне сот тәртібінде шағымдануға; 

2) БЖЗҚ-дан жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық 

портфельді басқару жөніндегі қызметі мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық 

қызметтерді алуға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге 

асыруға құқығы бар. 

8. Агент: 

 1) БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап 

күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен осындай 

барлық өзгерістер туралы БЖЗҚ-ға хабарлауға; 

БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістерге: 

құрылтай құжаттары мен лицензия (егер агент қызметі лицензияланатын болса); 

куәлік/мемлекеттік тіркеу туралы анықтама (қайта тіркеу) жатады;  

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуге; 

3) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 

сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті. 

 9. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның:  

1) өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуға; 

2) БЖЗҚ-ның әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешіміне сот тәртібінде шағымдануға; 

3) зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру кезіне Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен БЖЗҚ-дан төленетін зейнетақы төлемдерін алуға; 

jl:30092072.0%20
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4) өзінің зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мұраға қалдыруға; 

5) өзінің зейнетақы жинақтарының есебінен сақтандыру ұйымымен зейнетақы 

аннуитеті шартын жасасуға; 

6) БЖЗҚ-дан жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі және инвестициялық 

портфельді басқару жөніндегі қызметі мәселелері бойынша өтеусіз консультациялық 

қызметтерді алуға; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге 

асыруға құқығы бар. 

10. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға: 

1) БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістер болған күннен бастап 

күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен БЖЗҚ-

ға не Мемлекеттік корпорацияға осындай барлық өзгерістер туралы хабарлауға; 

БЖЗҚ-ның міндеттемелерін орындауға әсер ететін өзгерістерге: 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу мақсатында БЖЗҚ-ға ұсынған 

пошта және (немесе) электрондық мекенжайының, ұялы телефон нөмірінің өзгерісі; 

 зейнетақы төлемдерін алушының зейнетақы төлемдерін алу мақсатында БЖЗҚ-ға 

ұсынған банк деректемелерінің өзгерісі жатады.  

Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішін Мемлекеттік корпорацияға берген 

зейнетақы төлемдерін алушы Мемлекеттік корпорацияға банк деректемелерінің өзгергендігі 

туралы осындай өзгерістер болған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде хабарлауға 

міндетті.      

2) Заңда көзделген жағдайларда зейнетақы аннуитеті шартын жасасуға; 

3) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алу үшін қолданылатын жеке 

параметрлердің (логин, пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқасы) сақталуы 

мен конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге; 

4) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты алу үшін қолданылатын жеке 

параметрлерге (логин, пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқасы) қасақана 

және/немесе абайсызда жасалған іс-әрекеттері нәтижесінде рұқсат алған үшінші тұлғаларды 

оларды пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартуға;   

5) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 

сәйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті. 

 

3. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын енгізу 

 

11. Агент Шарт бойынша міндетті кәсiптiк зейнетақы жарналарын міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның пайдасына өзінің меншікті қаражаты 

есебінен енгізеді.  

12. Агент БЖЗҚ-ға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын Заңмен айқындалған 

мөлшерлемелер бойынша төлейді.  

13. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында төленедi.  

14. Мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу (есебiне жазу) және 

аудару тәртiбi мен мерзiмдерi Қазақстан Республикасының Үкіметі және Заңмен белгіленеді. 

 

 

 

 

 

4. Зейнетақы төлемдері 

 

15. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы 

жинақтарынан төленетін зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі және Заңмен белгіленеді.  
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16. Зейнетақы төлемдеріне Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 

салық салынады.  

17. Зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы,  зейнетақы төлемдерін тағайындау 

туралы өтініштің деректемелерін өзгертуге өтініштердің және (немесе) зейнетақы 

төлемдерінің тәртібі мен талаптары туралы қосымша келісімнің (бар болса) нысандары: 

БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітіледі;   

БЖЗҚ-ның интернет-ресурсына орналастырылады және олар жаңа редакцияда 

бекітілуіне қарай ауыстырылады.  

 

5. Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару тәртiбi 

 

18. Заңның 59-бабында көрсетілген тұлғалардың зейнетақы аннуитеті шарты бар 

болса өзінің зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуға құқығы бар.  

19. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның зейнетақы 

жинақтарын сақтандыру ұйымына аудару уәкілетті органның нормативтік құқықтық 

актісімен және Заңмен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.  

20. Зейнетақы жинақтарын аудару туралы өтініштердің нысандары: 

БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітіледі; 

БЖЗҚ-ның интернет-ресурсына орналастырылады және олар жаңа редакцияда 

бекітілуіне қарай ауыстырылады.  

 

6. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаға 

зейнетақы жинақтарының жай-күйi туралы хабарлау 

 

21. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаға зейнетақы 

жинақтарының жай-күйi туралы хабарлау тәртiбi мен тәсілі Заңмен және БЖЗҚ-ның 

зейнетақы қағидаларымен көзделеді.   

22. БЖЗҚ-ның міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналарын есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініштің аясында 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғамен келісу арқылы 

айқындалады.  

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлға міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру 

тәсілін өзгерткен жағдайда, жаңа хабарландыру тәсілі нысаны БЖЗҚ-ның ішкі құжаттарына 

сәйкес анықталатын жеке келісіммен айқындалады.   

 

7. Агенттің және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке 

тұлғаның өтініштерін қарау 

 

23. Агент және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке 

тұлға БЖЗҚ-ға жазбаша, ауызша нысанда не  өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен 

куәландырылған электрондық құжат түріндегі нысанда мынадай: 

1) агенттің және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке 

тұлғаның өз құқықтары мен бостандықтарын немесе басқа адамдардың құқықтары мен 

бостандықтарын іске асыруда жәрдем көрсету туралы өтініші не заңдардың және өзге де 

нормативтік құқықтық актілердің бұзылуы, БЖЗҚ-ның,  лауазымды тұлғалардың 

жұмысындағы кемшіліктер туралы хабарлама не олардың қызметін сынау;  

2) агенттің және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке 

тұлғаның құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделерi бұзылғаны, БЖЗҚ 

қызметкерлері мен басқа адамдардың заңсыз іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі  туралы 

шағымы; 

3) агенттің және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке 

тұлғаның Шарт аясында ақпарат беру туралы сұранысы;   
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4) «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында көзделген басқа да өтініш түрлері түрінде өтініш білдіруге 

құқылы.   

24. «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде агенттің және (немесе) 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның өтініштерін қарау 

жүзеге асырылады.  

 

8. Комиссиялық сыйақылар 

 

25. БЖЗҚ комиссиялық сыйақыны есептелген инвестициялық табыстың 7,5 

пайызынан, зейнетақы активтерінің айына 0,025 пайызынан аспайтын шекте алады, шамасы 

жылына бiр реттен артық өзгертiлмеуге тиіс және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 

басқармасы жыл сайын бекітеді. 

БЖЗҚ комиссиялық сыйақының шамасын агентке және міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары аударылатын жеке тұлғаға күнтiзбелiк жыл басталғанға дейін бiр айдан 

кешіктірмей кем дегенде екі баспасөз басылымында, сондай-ақ БЖЗҚ-ның интернет-

ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы хабарлайды.   

 

9. Тараптардың мiндеттемелердi орындамаған жағдайлардағы жауапкершiлiгi 

 

26. Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше 

орындамағаны үшін тараптар Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен 

жауапты болады.  

27. БЖЗҚ-ның  кінәсінен зейнетақы жинақтарын аударуды кешіктірген жағдайда, 

БЖЗҚ міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның пайдасына 

аударылуға жататын зейнетақы жинақтарының сомасына әрбір кешіктірілген күнге (аударым 

жасау күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесінің 2,5-еселенген мөлшерінде өсімпұл төлейді. 

28. Зейнетақы төлемдерін уақтылы жүзеге асырмағаны үшін БЖЗҚ құқықтары 

бұзылған тұлғаның пайдасына төлемдер сомасына әрбір кешіктірілген күнге (төлем жүргізу 

күнін қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру ресми 

мөлшерлемесінің 1,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті.  

29. Өсімпұлды төлеу БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын аудару (зейнетақы төлемдерін 

жүргізу) бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

30. Шартта реттелмеген жауапкершілік мәселелері Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес реттеледі. 

 
10. Төтенше жағдайлар 

 
31. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау еңсерілмейтін күштiң 

салдарынан мүмкін болмаса, егер бұл жағдайлар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындауына тiкелей әсер етсе, Шарттың тараптары өз мiндеттемелерiн ішінара немесе толық 

орындамау жауапкершілігінен босатылады. 

Шарт бойынша мiндеттемелердi орындау осы жағдайлар орын алған шамалас 

мерзiмге тоқтатыла тұрады. 

32. Мына оқиғалармен шектелмей, оларды қоса алғанда: өрт, су тасқыны, зілзала, 

толқулар, ереуілдер, әскері іс-қимылдары, Шартта көрсетілген қызметтерге тыйым салатын 

заңдардың, қаулылардың және мемлекеттік органдардың өзге де актілерінің қабылдануы 

еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылады. 

33. БЖЗҚ агенттің және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын 

жеке тұлғаның сұратуы бойынша Шартқа сәйкес қабылдаған БЖЗҚ-ның міндеттемелерін 

орындауға мүмкіндік бермейтін төтенше жағдайлардың туындауын растайтын құжаттардың 

көшірмелерін ұсынуға тиіс. 

jl:30086584.0%20


7 
 

 
11. Шартты өзгерту және бұзу тәртібі мен талаптары 

 

34. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, БЖЗҚ агентті және 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаны осындай өзгерістер мен 

толықтырулар жөнінде аталған өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ шарттың 

жаңартылған редакциясын БЖЗҚ-ның интернет-ресурсында және БЖЗҚ-ның 

филиалдарында көзбен шолуға оңтайлы орындарға орналастыру арқылы хабардар етеді.  

35. Шарт зейнетақы жинақтарының төлемі бойынша міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары аударылатын жеке тұлғаның алдында БЖЗҚ міндеттемелерін толық 

орындағаннан кейін немесе: 

1) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның жеке 

зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары, төленген зейнетақы жинақтарын қайтару, 

зейнетақы жинақтарының түсімдері, өсімпұл және Қазақстан Республикасының 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес өзге түсімдер болмаған жағдайда, 

сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару жүзеге асырылған күннен бастап он екі 

ай өткен соң; 

2) міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылатын жеке тұлғаның жеке 

зейнетақы шотында зейнетақы жинақтары, төленген зейнетақы жинақтарын қайтару, 

зейнетақы жинақтарының түсімдері, өсімпұл және Қазақстан Республикасының 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес өзге түсімдер болмаған жағдайда, 

зейнетақы жинақтары төлемін жүзеге асырған күннен бастап он екі ай өткен соң; 

3) жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналары аударылатын жеке тұлғаның жеке зейнетақы шотында зейнетақы түсімдері және 

жинақтары болмаған жағдайда, жеке зейнетақы шоты ашылған күннен бастап отыз алты ай 

өткен соң зейнетақы аннуитеті шартының негізінде зейнетақы жинақтарын сақтандыру 

ұйымына аударғаннан кейін өз қолданысын тоқтатады.   

 

  

12. Қорытынды ережелер 

 
36. Тараптардың Шарт бойынша реттелмеген дауларын Қазақстан Республикасының 

соттары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарайды. 

37. Тараптар Қазақстан Республикасының осы Шарттың мәніне қатысты және Шарт 

бойынша тараптардың қатынастарын реттейтін заңдарын сақтауға міндеттенеді. 

38. Шарт заңды күші бірдей, қазақ және орыс тілдерінде жасалған.  

 

 

 

 

 

 

 


