
Өтініш нысаны

Мен, салымшы (алушы):

a

a

a

a

a

байланыс деректері:

жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылды

(күні, айы, жылы)

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге,

сондай-ақ ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы арқылы телефон нөміріне және (немесе) электрондық мекенжайға ақпараттық жіберілімдерді

алуға келісемін. 

(күні, айы, жылы)

Өтініште көрсетілген барлық деректемелерді тексергенімді және дұрыс екенін растаймын. 





("БЖЗҚ" АҚ жауапты қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы)

жарна түрі

«БЖЗҚ» АҚ-да тіркелді: № дата 

тегі

құжат түрі:

(күні, айы, жылы)

туған күні

инвестициялық портфельді басқарушыны таңдау (өзгерту) туралы немесе инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік 

басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына қайтаруға 

аты

әкесінің аты (бар болса)           

  төлқұжат  жеке куәлік

серия
берілген 

күн
 

  басқа азаматтығы жоқ адамның куәлігі  

(атауы)

(атауы)

нөмір

электрондық 

мекенжайы

(кім берді)

ұялы нөмірі

 Кімге:     «БЖЗҚ» АҚ-ға

(күні, айы, жылы)

ЖСН

тұруға ықтиярхат  

ӨТІНІШ

«БЖЗҚ» АҚ Басқарма Төрағасының 29.01.2021 жылғы № 110 бұйрығына Қосымша

кімге

инвестициялық портфельді басқарушыны таңдауға 

(өзгертуге) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қайтаруға    

тұрғылықты жері:

байланысты 

міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ)

сомасы (теңге)

кімнен

есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға аударуды сұраймын. 

инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарымды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне 

сенімгерлік басқаруға «БЖЗҚ» АҚ-ға тиісті өтініш беру арқылы зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік 

басқаруына алғаш берілгеннен кейін кемінде екі жыл өткен соң қайтаруға болатынынан; 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда зейнетақы жинақтарым инвестициялық портфельді басқарушының 

сенімгерлік басқаруынан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруына аударылатынынан; 

зейнетақы жинақтарымды инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға аударуға, оның ішінде инвестициялық портфельді 

басқарушыны таңдауға, оның инвестициялық стратегиясын/инвестициялық декларациясын таңдауға, сенімгерлік басқару нәтижелеріне, 

инвестициялық портфельді басқарушының зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару үшін комиссиялық сыйақысын өзгертуге байланысты 

тәуекелдерді өзіме алатынымнан хабардармын және қабылдаймын. 

дата 

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағында 

белгіленген мемлекет кепілдігі инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға аударылған МЗЖ, МКЗЖ сақталуына 

қолданылмайтынынан; 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ)

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен зейнетақы жинақтарымды бір инвестициялық портфельді 

басқарушыдан басқа инвестициялық портфельді басқарушыға сенімгерлік басқаруға «БЖЗҚ» АҚ-ға тиісті өтініш беру арқылы жылына бір 

реттен жиілетпей бере алатынымнан;

Мен:


