
 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА 

2019 жылғы «8» қаңтар 

 

БЖЗҚ-да зейнетақы шотын ашу рәсімі оңайлатылды 

 

2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап БЖЗҚ-да міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) 

есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу үшін жеке тұлғаға ЖЗШ ашу 

жөніндегі өтінішті рәсімдеу үшін БЖЗҚ-ға, оның ішінде Қордың веб-сайты арқылы 

жүгінудің қажеті жоқ. Енді жеке тұлғаның БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу бойынша ашылған 

зейнетақы шоты жоқ болса, алғашқы жарна келіп түскен кезде зейнетақы шоты Қордың 

ақпараттық жүйесінде автоматты түрде ашылады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының 

зейнетақы заңнамасына (ҚР 26.12.2018ж. №203-VI Заңы) тиісті өзгерістер енгізілді.  

Бұл ретте жеке тұлға МЗЖ аудару кезінде төлем тапсырмасының электрондық 

форматында көрсетілген дербес деректер (тегі, аты, әкесінің аты, жеке сәйкестендіру 

нөмірі, туған күні) бойынша сәйкестендіріледі. Ал жеке тұлғаның жеке басын 

куәландыратын құжаттың деректемелері бойынша қажетті мәліметтерді Қор мемлекеттік 

органдардың ақпараттық жүйелерінен алатын болады.  

 Еске саламыз, бұған дейін жеке тұлға МЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ ашу үшін 

шот ашу жөнінде тиісті өтінішті рәсімдеуге міндетті болатын.   

Ескере кететін жәйт, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы 

жарналарын есепке алу бойынша ЖЗШ ашу тәртібі бұрынғыша өзгеріссіз қалады.  

Айта кетелік, электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) бар болған жағдайда, ерікті 

зейнетақы жарналарын (өз пайдасына) есепке алу бойынша жеке зейнетақы шотын БЖЗҚ 

сайтында онлайн тәртібінде ашуға болады. Бұл салымшылар мен алушылар үшін өте 

ыңғайлы.   

 

 
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 

– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» 

ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы 

активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының 

Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы 

жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды 

жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді 

(толығырақ www.enpf.kz сайтында).  

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы  

БАҚ үшін байланыстар: press@enpf.kz 
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