
  

 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 24 » июня 2015 года 

№ 476 
 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қағидаларына 2-қосымша 
Приложение 2 к Пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда 

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

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен жеке зейнетақы шотын ашу туралы өтініш (бұдан әрі - Өтініш) 
Заявление об открытии индивидуального пенсионного счета за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов 

(далее - Заявление) 
 Шарт №      ______________________ 

№ договора 
 Күні 

Дата 
             Елді мекеннің атауы 

Наименование населенного пункта 
                   

            күні/число                айы/месяц                       жылы/год                                
 Салымшы: 

Вкладчик: 
 Жарғыға сәйкес занды тұлғаның толық немесе қысқаша атауы 

Полное или сокращенное наименование в соответствии с 
Уставом 

                       

                                             Нақты орналасқан жері 
Фактическое местонахождение 

                                   

                                    атынан 
в лице: 

Лауазымы 
Должность 

                            

                                    Тегі 
Фамилия                      Аты 

Имя                   

                            

Әкесінің аты 
Отчество                      негізінде іс-әрекет ететін 

действующего на основании              

(болған жағдайда / при наличии)                       
                                  Алушы: 
Получатель: 

                               

                                             Тегі 
Фамилия 

                       Туған күні 
Дата рождения 

           

                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 
Аты 
Имя 

                       ЖСН 
ИИН 

             

                                          
Әкесінің аты 
Отчество 

                                         

(болған жағдайда / при наличии)                                     
Жынысы: 
Пол: 

 ер 
мужской 

  әйел 
женский 

  Азаматтығы: 
Гражданство: 

ҚР азаматы 
гражданин РК 

  шет ел азаматы 
иностранный гражданин 

  азаматтығы жоқ адам 
лицо без гражданства 

   

                                            
Жеке басын куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий личность:                    
                                             
паспорт 
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 
К3м берген 
кем выдан 

                                         

                                             
Тұрғылықты 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 

          үйінің 
домашний 

          ұялы 
мобильный 

          

                                             
e-mail  

 
                                   

                                             міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы шартына қосыламын: присоединяюсь к пенсионному договору за счет обязательных профессиональных пенсионных 
взносов 

                                             ЖЗШ нөмірі 
номер ИПС 

                                        

                                         «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – БЖЗҚ) 
www.enpf.kz интернет-ресурсында орналастырылған БЖЗҚ Зейнетақы қағидаларының 
талаптарымен танысқанымызды растаймыз, олармен келісеміз және оларды толық көлемде 
қабылдаймыз.  
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
алушы өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді және хабардар.   
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы шартына қосыла отырып, 
Алушы өзінің зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты өзі таңдаған мына тәсілмен 
ұсынуды сұрайды: 

Подтверждаем, что ознакомлены с условиями Пенсионных правил акционерного общества 
«Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ), размещенных на интернет-
ресурсе ЕНПФ www.enpf.kz, согласны с ними и принимаем их в полном объеме. 
Получатель уведомлен и дает согласие на сбор и обработку его персональных данных в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». 
Присоединяясь к пенсионному договору за счет обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, Получатель просит предоставлять ему информацию о состоянии его пенсионных 
накоплений следующим выбранным им способом: 

                                                                                          
БЖЗҚ кеңсесіне өзі келгенде 
При личном обращении в офис ЕНПФ        

Электрондық цифрлық қолтаңба және/немесе логин мен парольді пайдалана отырып, интернет арқылы 
өзім өтініш жасаған кезімде: 
При личном обращении посредством интернета с использованием электронной цифровой подписи и(или) 
логина и пароля: 

                                             
логин  

                  пароль                    

                                             Осы Өтініш деректемелерінде көрсетілген мекенжайға электронды пошта арқылы, мына 
мерзімділікпен: 
По электронной почте на адрес, указанный в реквизитах настоящего Заявления, с периодичностью: 

 жарты жылда бір рет 
один раз в полугодие   тоқсан сайын 

ежеквартально   ай сайын 
ежемесячно 

 
 
 

         
Халыққа қызмет көрсету орталығына өзі келгенде                                          
При личном обращении в Центр обслуживания населения 
   
Пошта байланысы қызметтерінің көмегімен 
Посредством услуг почтовой связи 
 

 

 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

                  

                                             Осы өтініш тараптардың әрқайсысына бір данадан, мемлекеттік және орыс тілдерінде үш данада 
жасалған.  
БЖЗҚ «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» РМҚК-дан міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жөніндегі мәліметтерді міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бірыңғай тізіміне енгізілгені туралы 

Настоящее Заявление составлено в трех экземплярах, каждый из которых на казахском и 
русском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
Вкладчик и Получатель считаются присоединившимися к договору о пенсионном 
обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов со дня получения 
ЕНПФ электронного уведомления РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»  о 
внесении сведений о договоре о пенсионном обеспечении за счет обязательных 
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электронды хабарламасын алған күннен бастап Салымшы және Алушы міндетті  кәсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартқа қосылған болып 
есептеледі.  

профессиональных пенсионных взносов в единый список физических лиц, заключивших 
договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов. 

                                                                                          БЖЗҚ / ЕНПФ САЛЫМШЫ / ВКЛАДЧИК АЛУШЫ / ПОЛУЧАТЕЛЬ 
«БЖЗҚ» АҚ / АО «ЕНПФ» 
БЖЗҚ (осы ӨтІнІшті ресімдеу орны болып табылатын филиалдың) 
нақты орналасқан жері / фактическое местонахождение ЕНПФ 
(филиала, являющегося местом оформления настоящего 
Заявления) 
телефоны: 
телефон: 

Атауы 
Наименование 

 Тегі 
Фамилия 

 

                               
телефоны: 
телефон: 

 Аты 
Имя 

 

                              
Банктік деректемелері: 
Банковские реквизиты: 

   Әкесінің аты 
Отчество 

 

ДСК 
ИИК   БСН  

БИН 
    (болған жағдайда / при наличии) 

             БІК 
БИК 

 
     БеК 

КБе 
                   

 
БЖЗҚ өкілінің қолы, тегі мен аты-жөні 
Подпись, фамилия и инициалы представителя ЕНПФ 

Зейнетақы қағидаларымен таныстық / С Пенсионными правилами ознакомлены 

       
Салымшының қолы 
Подпись вкладчика   

Алушының қолы 
Подпись получателя   

                                             М.О. / М.П.            М.О. / М.П.                  

Call-центр: 8 800 080 1177 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін/бесплатный звонок по Казахстану), www.enpf.kz, e-mail: enpf@enpf.kz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
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