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Приложение № 5 

 

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

 

Салымшының (Алушының) қосымша деректемелерін өзгерту (толықтыру) туралы өтініш 
Заявление об изменении (дополнении) дополнительных реквизитов Вкладчика (Получателя) 

                                            
                  

№  

                    

                                      

                                            

Мен Салымшы (Алушы) / Я Вкладчик (Получатель)  
                                             

Тегі 
Фамилия 

 
  Туған күні 

Дата рождения 
 

          
                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 

Аты 
Имя 

 
 

 
ЖСН 
ИИН 

  
 

            
                                                                               жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер 

Әкесінің аты 
Отчество 

 
                   

(бар болса/ при наличии)                                     
                                     

Жеке басты куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий 
личность: 

                          

                                             

төлқұжат 
паспорт 

 
 жеке куәлік 

удостоверение личности 
 

 тұруға ыхтиярхат 
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 

кім берді 
кем выдан 

 

                                             

 
в связи с  

 
байланысты 

    енгізілетін өзгерістердің (толықтырулардың) себебі көрсетіледі/ указать причину вносимых изменений (дополнений)     
                                             

прошу внести изменения (дополнения)  в мои дополнительные реквизиты, указанные в договоре (-ах) о пенсионном обеспечении за счет: 
                                             

міндетті зейнетақы жарналары 
обязательных пенсионных взносов 

     
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                               жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
обязательных профессиональных пенсионных взносов 

  және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                      жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

ерікті зейнетақы жарналары 
добровольных пенсионных взносов 

  
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                 жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет  
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта (шарттарда) көрсетілген менің қосымша деректемелеріме өзгерістер (толықтырулар) енгізуді сұраймын. 

                      
                                        

НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ: 
ВНИМАНИЕ: 

төмендегі бағандарда өзгерістер (толықтырулар) жасалатын деректемелер ғана толтырылады 
в нижеследующих графах заполняются только те реквизиты, по которым производятся изменения (дополнения) 

                                             

                                      
                     

Жеке басты куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий 
личность: 

                          

                                             

төлқұжат 
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 

кім берді 
кем выдан 

 

                                             

Тұрғылықты жерінің 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 

   
 

    ұялы 
мобильный 

   
 

  

                                             

    үйдің 
домашний 

   
 

                        

                                             

e-mail   
 

                                             
                                             
                                             

Өтініш жазылған күн 
Дата составления заявления           

 Салымшының (Алушының) қолы 
Подпись Вкладчика (Получателя) 

   

            күні/число         айы/месяц                 жылы/год                            

Өтініш қабылданды 
Заявление принял 

          
                    

       күні/число         айы/месяц                жылы/год                            

Қор өкілінің лауазымы және аты-жөні 
Фамилия и инициалы, должность представителя 
Фонда 

 

 
  

                                 қолы / подпись 

                                 
 

 
                                             
                                             


                                             

Салымшыға (Алушыға) 
Вкладчику (Получателю)  
        тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) / фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Қор өкілінің лауазымы және аты-жөні 
Фамилия и инициалы, должность представителя Фонда 

 

 
  

                                 қолы / подпись 

Өтініш қабылданды 
Заявление принял 

          
                

 
            күні/число         айы/месяц                 жылы/год                            

 


