
Әкесінің аты (бар болған кезде)

Отчество (при наличии)           

Туған күні
Дата рождения:        

Жеке сәйкестендіру нөмірі

Индивидуальный идентификационный номер    

Жеке куәлік Төлқұжат Азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі Ықтиярхат

Удостоверение личности Паспорт Удостоверение лица без гражданства Вид на жительство 

Берілген күні
Выдан

 

Салымшының (алушының) қолы:

Подпись вкладчика (получателя):   _____________________________________________

Өтініш жазылған күн:
Дата составления заявления:   

   (күні/день)    (айы/месяц)              (жылы/год)

Өтінішті Жіберуші қор қабылдаған күн: 
Заявление принято Фондом-отправителем: 

   (күні/день)    (айы/месяц)              (жылы/год)

Өтінішті қабылдаған: Заявление принял: 

(фамилия,  инициалы и должность лица, принявшего заявление, наименование  филиала АО "ЕНПФ", подпись)

Жіберуші қорда тіркелген:

Зарегистрировано в Фонде – отправителе: 
   (күні/день)    (айы/месяц)              (жылы/год)

Кіріс нөмірі 

Входящий номер  

Ескерту/Примечание 1. Өтініш баспа әріптерімен түсінікті етіп толтырылады/Заявление заполняется разборчиво печатными буквами.  
                                     2. Барлық жол міндетті түрде толтырылады /Все поля обязательны для заполнения. 

Вид документа: (укажите Х в соответствующей ячейке)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(«БЖЗҚ» АҚ, филиалының атауы, өтініш қабылдаған тұлғаның лауазымы және аты-жөні, қолы)

(кем выдан)

(полное или сокращенное наименование Фонда-получателя)

Прошу перевести в полном объеме на дату  перевода мои пенсионные накопления, за счет 

добровольных пенсионных взносов - в  

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен менің зейнетақы жинақтарымды 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

вкладчика (получателя) о переводе пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда                                                                                      

                                         в добровольный накопительный пенсионный фонд

Тегі

(кім берді)

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрайымының 05.09.2014 жылғы № 262 бұйрығымен бекітілді

Утверждено приказом Председателя Правления АО «ЕНПФ» № 262 от 05.09.2014 года  

салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорынан  ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына ауыстыру туралы ӨТІНІШІ

Мен осы өтінішке қол қойған күні:

1) зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорына, сондай-ақ бір ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан басқа ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорына ауыстырудың қолданыстағы Қағидаларымен таныстым; 

2) Жіберуші қормен жасалған ______________________ жылғы № 

__________________________ менің зейнетақымен қамтамасыз ету туралы шартымның 

қолданылуы, ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын ауыстырылған 

күннен бастап он бес жұмыс күні өткен соң ауыстырылған  зейнетақы жинақтарын қайтару 

болмаған жағдайда тоқтатылады, осыған байланысты менің жеке зейнетақы шотым 

жабылатындығынан хабардар болдым;

3)зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы 

зейнетақы қорына ауыстыру үшін қажетті менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге 

өз келісімімді беремін.

Я на дату подписания настоящего заявления:

1) ознакомлен с действующими Правилами перевода пенсионных накоплений из единого 

накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из 

добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный 

фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой 

добровольный накопительный пенсионный фонд; 

2) информирован о том, что действие моего договора о пенсионном обеспечении № 

_________________ от __________________, заключенного с  Фондом-отправителем, 

прекращается при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений по 

истечении пятнадцати рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений за счет 

добровольных пенсионных взносов, в связи с чем, будет закрыт мой индивидуальный 

пенсионный счет; 

3) даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных, необходимых для 

перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в 

добровольный накопительный пенсионный фонд

Құжаттың түрі: (тиісті ұяшықта Х көрсетіңіз)

(алушы Қордың толық немесе қысқартылған атауы)

(күні/день) (айы/месяц) (жылы/год)

Номер
 

Нөмірі

(күні/день) (айы/месяц) (жылы/год)

Аты
Имя

Фамилия

Я, вкладчик (получатель):

ҚКімге: " Б - ғ аЖ З Қ " А  Кому:    А О  " Е Н П Ф "

ЗАЯВЛЕНИЕ

ауыстыру күні толық көлемде ауыстыруды сұраймын.

 (Жіберуші  қордың толық немесе қысқартылған атауы) (Полное или сокращенное наименование Фонда-отправителя)

Мен, салымшы (алушы):



салымшыдан (алушыдан)

Өтінішті қабылдаған: Заявление принял: 

Жіберуші қорда тіркелді:

Зарегистрировано в Фонде – отправителе: 
   (күні/день)    (айы/месяц)              (жылы/год)

Кіріс нөмірі 

Входящий номер   

Байланыс телефоны/ Контактный телефон:

E-mail:                  

(аты-жөні, туған жылы)

подтверждает принятие заявления на перевод пенсионных накоплений  в добровольный 

накопительный пенсионный фонд    

зейнетақы жинақтарын төмендегі ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына 

ауыстыруға арналған өтініш қабылдағанын растайды   (наименование Фонда-получателя)

 (Жіберуші Қордың толық немесе қысқартылған атауы) (Полное или сокращенное наименование Фонда-отправителя)

_____________________________________________________________

 К заявлению приложены следующие документы:  (перечень принятых документов)

  (ФИО, дата рождеия)(Қабылдаушы Қордың атауы)

от вкладчика (получателя)

Ф "О " Е Н ПЖ З Қ "  АА Қ

Өтінішке мына құжаттар қоса берілді:  (қабылданған құжаттардың тізбесі)

АНЫҚТАМА/СПРАВКА

" Б

______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(фамилия,  инициалы и должность лица, принявшего заявление, наименование  филиала АО "ЕНПФ", подпись)

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(«БЖЗҚ» АҚ филиалының атауы, өтініш қабылдаған тұлғаның лауазымы  және аты-жөні, қолы)

___________________________


