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«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының хаттамасымен бекітілген өзгерістер мен толықтырулар: 

 

№ 

Өзгерістер 

толықтырулар 

енгізілді 

Бекітілген күн Хаттама №  Тіркеу № 

1 Басқарма хаттамасы «___»____________ 20__ж. № __ № __ 

2 Басқарма хаттамасы «___»____________ 20__ж. № __ № __ 

3 Басқарма хаттамасы «___»____________ 20__ж. № __ № __ 

4 Басқарма хаттамасы «___»____________ 20__ж. № __ № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЖЗҚ» АҚ Басқармасының 202 __ ж. «____»_____________  №_____ хаттамасымен 

күші жойылды деп танылды. 

  



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі 

стандарты  

2-бет 7-ден 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» электрондық 

қызметі стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңына (бұдан әрі – Заң), басқа 

нормативтік құқықтық актілерге және «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 

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

әзірленді.   

2. Стандарт БЖЗҚ веб-сайтындағы жеке кабинет арқылы Алушының өз 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған деректемелерді өзгерту туралы 

электрондық өтініш беру тәртібін реттейді.  

3. Стандарт қосымшасы – БЖЗҚ ақпараттық ресурстары арқылы салымшының 

(алушының) хабарландыру тәсілін анықтауы туралы келісім нысаны. 

4. Стандартта қолданылатын ұғымдар мен қысқартулар: 

1) ААЖ – салымшылар (алушылар), жеке зейнетақы шоттары мен салымшылардың 

(алушылардың) жеке зейнетақы шоттары бойынша жүргізілетін операциялар туралы 

ақпаратты қамтитын, ақпарат сенімділігін, сақталуын және рұқсат етілмеген кіруден 

қорғауды қамтамасыз ететін зейнетақы жинақтарын дербестендірілген есепке алу бойынша 

БЖЗҚ автоматтандырылған ақпараттық жүйесі; 

2) аутентификация – Алушының шынайылығын тексеру тәсілі; 

3) БЖЗҚ – зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері бойынша 

қызметті, сондай-ақ Заңмен айқындалған басқа қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлға;  

4) БЖЗҚ веб-сайты – www.enpf.kz БЖЗҚ корпоративтік сайты; 

5) "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер қоры (бұдан әрі – ЖТ МДҚ) – Қазақстан 

Республикасында жеке тұлғаларды бірыңғай сәйкестендіруді енгізу және олар туралы 

өзекті және дұрыс мәліметтерді мемлекеттік басқару органдарына және басқа да 

субъектілерге олардың өкілеттігінің аясында және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес ұсыну мақсатында ақпаратты автоматты түрде жинауға, сақтауға және 

өңдеуге, Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімін құруға арналған ақпараттық 

жүйе; 

6) қосымша деректемелер – жынысы, азаматтығы, жеке тұлғаның жеке басын 

куәландыратын құжаттың нөмірі, органы, берілген күні, қолданылу мерзімі, мекенжай 

деректері және (немесе) электрондық пошта мекенжайы, байланыс телефондары, жеке 

зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу тәсілі; 

7) жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) – жеке тұлға, оның ішінде жеке 

кәсіпкерлік түріндегі қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын 

бірегей нөмір; 

8) Өтініш – БЖЗҚ ішкі нормативтік құжатымен бекітілген нысан бойынша жасалған 

Алушының деректемелерін өзгерту туралы электрондық өтініш; 

9) БЖЗҚ веб-сайты арқылы Өтінішті өңдеу үдерісіне жұмылдырылған БЖЗҚ 

бөлімшесі – Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру департаменті, Ақпараттық 

технологиялар департаменті; 

10) Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығы (бұдан әрі – ҚР 

ҰКО) – мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде электрондық құжаттар 

жасау үшін жеке және заңды тұлғаларға элетрондық цифрлық қолтаңба құралдары мен 

тіркеу куәліктерін беретін куәландыру орталығы; 

11) Алушы – қосымша деректемелерге өзгерістер (толықтырулар) енгізуге құқығы 

бар жеке тұлға; 

12) тіркеу куәлігі – электрондық цифрлық қолтаңбаның "Электрондық құжат және 

электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген 

талаптарға сәйкестігін растау үшін куәландыру орталығы беретін электрондық құжат; 

http://www.enpf.kz/
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13) Келісім – салымшы (алушы) мен БЖЗҚ арасында жасалып, соның негізінде 

ААЖ деректер қорында салымшыны (алушыны) зейнетақы жинақтарының жай-күйі 

туралы хабарландыру тәсілін өзгерту не анықтау енгізілетін хабарландыру тәсілін өзгерту 

(анықтау) туралы келісім;  

14) Қызмет – «Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» 

электрондық қызметі; 

15) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – ЭЦҚ құралдарымен 

жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының 

өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі; 

16) электрондық құжат – ақпараты электрондық-цифрлық нысанда берілген және 

ЭЦҚ арқылы куәландырылған құжат. 

5. Қызмет арқылы өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы тиіс Алушының 

деректемелеріне пошта және (немесе) электрондық мекенжай, телефон нөмірі (үй, жұмыс, 

ұялы), хабарландыру тәсілі жатады. 

6. Алушыдан Өтініш қабылдау және Алушыға Өтінішті қабылдау нәтижесін беру 

БЖЗҚ веб-сайты арқылы жүзеге асырылады.  

 

2. Қызмет алу тәртібі 

 

7. Қызмет көрсету мерзімдері: 

Алушы электрондық құжатқа қойған сәттен бастап Қызмет алғанға дейін ең көп 

рұқсат етілетін күту уақыты – 10 (он) минут.  

8. Қызмет көрсету нысаны – электрондық (автоматтандырылған). 

9. Техникалық жұмыстардың жүргізілуіне байланысты БЖЗҚ веб-сайтының және 

(немесе) ЖТ МДҚ сервисінің жұмысындағы үзілістерді қоспағанда, Алушыға Қызмет 

тәулік бойы қолжетімді. 

10. Алушыға Қызмет көрсету үдерісіне қойылатын талаптар: 

1) конфиденциалдылық (ақпаратты рұқсатсыз алудан қорғау); 

2) тұтастық (ақпаратты рұқсатсыз өзгертуден қорғау); 

3) қолжетімділік (ақпаратты және ресурстарды рұқсатсыз ұстаудан қорғау). 

11. Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар рәсімінің тәртібі мен 

қойылатын талаптар БЖЗҚ әзірлеп, БЖЗҚ веб-сайтына орналастырылған 

Пайдаланушының жадынамасында сипатталған.  

12. Қызмет алу үшін: 

1) Алушының өзекті ЭЦҚ кілттерінің болуы (Қызмет алған сәтте ЭЦҚ тіркеу 

куәлігінің қолданылу мерзімі аяқталмаған болуы, сондай-ақ тіркеу куәлігі қайтарып 

алғандар тізімінде болмауы және онда ҚР ҰКО номенклатурасына сай оның қолданылу 

саясатын растайтын объективті сәйкестендіргіш болуы); 

2) Алушының жеке басын куәландыратын құжат жарамдылығы мен өзектілігі 

туралы мәліметтерді ЖТ МДҚ растауы; 

3) ЖТ МДҚ-да Алушының еңбекке жарамсыздығы (еңбек қабілетін шектеу) туралы 

мәлімет болмауы;  

4) ЭЦҚ сертификатындағы Алушының тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), ЖСН 

деректері ЖТ МДҚ-дағы деректерге сәйкес болуы; 

5) ЖТ МДҚ-дағы тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), ЖСН деректері ААЖ-дағы 

деректерге сәйкес болуы; 

6) хабарландыру тәсілін өзгерткен (анықтаған) жағдайда, БЖЗҚ веб-сайтына 

орналастырылған Келісім талаптарымен Алушының келісуі болуы керек. 

13. Алушы аутентификациясы ҚР ҰКО шығарған және Қазақстан 

Республикасының жеке тұлғалары аутентификациясының тіркеу куәліктерін қолдану 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі 

стандарты  

4-бет 7-ден 

 

 

саясаты бар Алушының ЭЦҚ кілтінің (файл атауы «AUTH_RSA» деп басталады) негізінде 

жүзеге асырылады. 

Аутентификациядан кейін ЭЦҚ арқылы БЖЗҚ веб-сайтында ЖТ МДҚ-дан өзекті 

мәліметтерге сұраныс жасалады. ЖТ МДҚ-дан алған мәліметтер мен АЖЖ-дағы 

мәліметтер негізінде осы Стандарттың 12-тармағында көрсетілген мәліметтерді тексеру 

жүргізіледі. Тексеруден сәтті өткен жағдайда, ЖТ МДҚ-дан Алушының жеке басын 

куәландыратын құжат және Алушы БЖЗҚ веб-сайтындағы Қызмет интерфейсінде өз 

бетінше көрсеткен байланыс деректерінің деректемелерімен электрондық құжат жасалады.  

14. Өтініште көрсетілген деректемелер Алушы ҚР ҰКО шығарған және Қазақстан 

Республикасының жеке тұлғалары ЭЦҚ электрондық цифрлық қолтаңбасының тіркеу 

куәліктерін қолдану саясаты бар Алушының ЭЦҚ кілтімен (файл атауы «RSA» деп 

басталады) Өтінішке қол қойған соң ААЖ-да автоматты түрде жаңартылады. 

15. Өтінішті:  

1) Міндетті зейнетақы жарналарын және (немесе) міндетті кәсіптік зейнетақы 

жарналарын және (немесе) ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін ашылған жеке 

зейнетақы шоты болмаған; 

2) осы Стандарттың 12-тармағымен көзделген талаптарға сәйкес болмаған; 

3) хабарландыру тәсілін анықтаған кезде Келісім талаптарына қосылудан Алушы 

бас тартқан жағдайларда ААЖ-да тіркеу мүмкін емес.  

16. Қызмет көрсету нәтижесі – ААЖ-да өзгертілген және (немесе) толықтырылған 

Алушы деректемелері.  

 

3. Қорытынды ережелер 

 

17. Стандарт – БЖЗҚ туынды ішкі нормативтік құжаты. 

18. Стандарт Қазақстан Республикасының заңнамасындағы және БЖЗҚ 

қызметіндегі өзгерістер ескеріліп және жаңашылдық сипаттағы басқа да себептермен 

немесе БЖЗҚ басшылығының тапсырмасымен қайта қаралуы мүмкін. 

19. Стандартты өзектендіру БЖЗҚ ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген 

талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. 

20. Стандартта көзделмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, 

БЖЗҚ ішкі нормативтік құжаттарына және БЖЗҚ уәкілетті органының шешімдеріне сәйкес 

шешіледі (бұл ретте Қазақстан Республикасы заңнамасының күші басым болады).  

21. Стандарттың өзекті мазмұнына Төлемдерді ұйымдастыру және хабарландыру 

департаменті жауапты.  

22. Стандарт талаптары мен рәсімдерін деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу үдерісіне жұмылдырылған БЖЗҚ бөлімшелерінің жауапты 

қызметкерлерінің барлығы орындауға міндетті. Стандарт нормалары мен рәсімдерін 

сақтамағаны үшін жауапкершілік осы бөлімшелердің қызметкерлері мен басшыларына 

жүктеледі.   

 

 

 

Басқарма Төрағасы             Ж. Курманов 
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толықтырулар енгізу» электрондық қызметі 
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«Деректемелерге  

өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу»  

электрондық қызметі стандартына қосымша  

 

БЖЗҚ ақпараттық ресурстары арқылы салымшының (алушының) хабарландыру 

тәсілін анықтауы туралы келісім 

 

БЖЗҚ ақпараттық ресурстары арқылы салымшының (алушының) хабарландыру 

тәсілін анықтауы туралы келісім (бұдан әрі – Келісім) «БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) мен 

салымшы (алушы) арасында соңғысын Келісім талаптарына қосу арқылы жасалды және 

«электрондық цифрлық қолтаңба немесе пайдаланушының логині мен паролін қолданып 

жеке кабинет арқылы» хабарландыру тәсілін анықтау кезіндегі тараптар жауапкершілігін 

белгілейді.  

Салымшы (Алушы) Келісімге Салымшының (Алушының) деректемелерін өзгерту 

туралы өтінішке (бұдан әрі – өтініш) электрондық цифрлық қолтаңба қолданып қол қою 

арқылы қосылады.   

 

1. Келісім мәні  

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

(жария) оферта ретінде қолданылады. 

1.2. Келісім мәні – салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі 

туралы хабарландыру тәсілін анықтауы. 

1.3. Келісім жасай отырып, салымшы (алушы) өзінің БЖЗҚ-да ашылған барлық 

қолданыстағы жеке зейнетақы шоты бойынша «электрондық цифрлық қолтаңба немесе 

пайдаланушының логині мен паролін қолданып жеке кабинет арқылы» зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілін анықтауға келісім береді.  

 

2. Тараптардың жауапкершілігі  
2.1. БЖЗҚ:  

2.1.1. өтінішке қол қойылған күннен бастап БЖЗҚ-да ашылған салымшының 

(алушының) барлық жеке зейнетақы шоты бойынша «электрондық цифрлық қолтаңба 

немесе пайдаланушының логині мен паролін қолданып жеке кабинет арқылы» зейнетақы 

жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілін анықтауды;  

2.1.2. техникалық жұмыстар жүргізілуіне байланысты БЖЗҚ веб-сайтының 

жұмысындағы және (немесе) ЖТ МДҚ сервисіндегі үзілістерді қоспағанда, өтінішке қол 

қойылған күннен бастап тәулік бойына «интернет арқылы» салымшының (алушының) 

зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алуына қолжетімділікті қамтамасыз 

етуге міндетті.  

2.2. Өтінішке қол қойылған күннен бастап салымшы (алушы):  

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

жеке өлшемдерінің (логин (ЖСН), пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқа) 

сақталуын және конфеденциалдығын қамтамасыз етуге; 

2.2.2. зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат алу үшін қолданылатын 

жеке өлшемдерін (логин (ЖСН), пароль, электрондық мекенжай, телефон нөмірі, басқа) 

қасақана және/немесе байқаусызда жасалған әрекет нәтижесінде рұқсат алған үшінші 

тұлғалардың пайдаланғаны үшін жауапты болуға міндетті. 

2.3. Келісімге қосыла отырып, салымшы (алушы) өзі электрондық цифрлық қолтаңба 

немесе пайдаланушының логині мен паролін қолданып жеке кабинет арқылы алатын 

ақпаратты үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген алу тәуекелін түсінеді және мұндай 

тәуекелді өзіне қабылдайды.  



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі 

стандарты  

6-бет 7-ден 

 

 

2.4. БЖЗҚ үшінші тұлғалардың салымшының (алушының) конфеденциалды 

ақпаратын пайдалануына байланысты, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңба немесе 

пайдаланушының логині мен паролін қолданып жеке кабинет арқылы салымшының 

(алушының) жеке зейнетақы шотынан үзінді көшірмеге рұқсат алуына байланысты орын 

алған кез келген зиян үшін жауапты емес. 

 

3. Қорытынды ережелер  

3.1. Салымшы (алушы) өтінішке қол қойған күннен бастап Келісімге қосылды деп 

саналады. 

3.2. Келісім қазақ және орыс тілдерінде жасалды және БЖЗҚ интернет-ресурсына 

орналастырылды. 

 



«Бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қоры» АҚ 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) 

толықтырулар енгізу» электрондық қызметі 

стандарты  

7-бет 7-ден 

 

 

 

«Деректемелерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу»  

электрондық қызметі стандартын келісу парағы 
 

 

 

 

Осы арқылы қағаз тасымалдағыштағы туынды құжаттың электрондық нұсқада 

келісілген құжатқа сәйкес екенін растаймыз. 
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