
БЖЗҚ АҚ Басқарма төрайымының 2015 жылғы 22 қыркүйек № 351 бұйрығына қосымша

Приложение к приказу Председателя Правления АО «ЕНПФ»  № 351 от 22 сентября 2015 года

Назар аударыңыз! Өтініш баспа әріптерімен түсінікті етіп толтырылады / Внимание! Заполняется разборчиво печатными буквами

№

Елді мекеннің атауы
Наименование населенного пункта

бар болса - әкесінің аты 

при наличии - отчество 

туған күні 

дата рождения

төлқұжат жеке куәлік тұруға ықтиярхат азаматтығы жоқ адамның куәлігі өзге құжат

паспорт удостоверение личности вид на жительство удостоверение лица без гражданства иной документ

 

индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

жеке зейнетақы шоты (ЖЗШ)

индивидуальный пенсионный счет (ИПС)

тұрғылықты жері: 

место жительства: 

байланыс телефоны: үйінің ұялы

контактный телефон: домашний мобильный

толық көлемде біржолғы төлеммен не

единовременно в полном объеме либо 

белгіленген сома түрінде: теңге кезеңділікпен:

в виде фиксированной суммы: тенге с периодичностью:

Алушы (заңды өкіл/сенім білдірілген тұлға)

Получатель (Законный представитель / Поверенный)

Қордың өкілі

Представитель Фонда

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) / (фамилия, имя, при наличии - отчество) (қолы/подпись)

ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ / РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

      

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

3.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон в письменном виде только

по тем положениям, изменение или внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики

Казахстан.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ4. КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ

3.2. Получатель вправе изменить периодичность и (или) сумму пенсионных выплат путем подачи в Фонд заявления о

назначении пенсионных выплат и заключения соглашения установленных форм.

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) / (фамилия, имя, при наличии - отчество) (қолы/подпись)

3.3. Получатель (Законный представитель Получателя) обязан сообщить обо всех изменениях (в том числе об изменении

реквизитов банковского счета Получателя (Законного представителя Получателя)), влияющих на выполнение обязательств

Фондом, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты возникновения таких изменений. 

3.1. Осы Келісім Тараптардың өзара келісімі бойынша жазбаша түрде, өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ережелері бойынша ғана өзгертілуі немесе

толықтырылуы мүмкін.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.1. Осы Келісім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптардың өз міндеттемелерін толық

орындағанға дейін қолданылады. 

3. КЕЛІСІМГЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ

3.3. Алушы (Алушының заңды өкілі) Қордың міндеттемелерді орындауға ықпалын тигізетін барлық өзгерістер туралы

(оның ішінде Алушының (Алушының заңды өкілінің) банктік деректемелерінің өзгергені туралы) осындай өзгеріс

болған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде хабарлауға міндетті. 

3.2. Алушының Қорға белгіленген нысандағы зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштерін беру және

келісім жасау арқылы зейнетақы төлемдерінің сомасын және (немесе) кезеңділігін өзгертуге құқығы бар. 

      

2.4. Қор Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды қабылдаған не Қорға

келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады.

2.4. Пенсионные выплаты осуществляются Фондом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приема либо поступления в

Фонд документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан. 

2.2. Пенсионные выплаты подлежат налогообложению с учетом корректировок и налоговых вычетов в соответствии с

налоговым законодательством Республики Казахстан.

2.5. Сроком исчисления периодичности пенсионных выплат считается дата (ДД.ММ) подписания настоящего Соглашения.

2.6. Фонд не несет ответственность за достоверность и (или) корректность реквизитов банковского счета Получателя

(Законного представителя Получателя), указанных Получателем (Законным представителем Получателя/поверенным) в

заявлении о назначении пенсионных выплат или в заявлении на изменение реквизитов банковского счета Получателя

(Законного представителя Получателя), в случае их изменения.

ай сайын біржолғы 

единовременно

тоқсан сайын жыл сайын

ежегодноежеквартально

2.2. Зейнетақы төлемдеріне Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес түзетулер мен салық

шегерімдері есебімен салық салынады. 

2.5. Осы Келісімге қол қойылған күн (күні, айы) зейнетақы төлемдерінің кезеңділігін есептеу мерзімі болып

есептеледі.

2.6. Қор Алушы (Алушының заңды өкілі/сенім білдірілген тұлға) зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтінішінде

немесе Алушының (Алушының заңды өкілінің) деректемелері өзгерген жағдайда банктік шотының деректемелерін

өзгерту туралы өтінішінде көрсеткен Алушының (Алушының заңды өкілінің) банктік шот деректемелерінің дәйектілігі

және (немесе) дұрыстығы үшін жауапты емес. 

2.3. Зейнетақы төлемдері Алушының (Алушының заңды өкілінің) банктік шотына аударылады. Банктік шот

деректемелері зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініште немесе Алушының (Алушының заңды өкілінің)

деректемелері өзгерген жағдайда банктік шотының деректемелерін өзгерту туралы өтініште көрсетіледі. 

2.3. Пенсионные выплаты переводятся на банковский счет Получателя (Законного представителя Получателя), реквизиты

которого указываются в заявлении о назначении пенсионных выплат или в заявлении на изменение реквизитов банковского

счета Получателя (Законного представителя Получателя), в случае их изменения.

4.2. Осы Келісім әрбір Тарап үшін бір данадан, әрқайсысының заңды күші бірдей, мемлекеттік және орыс тілдерінде

екі данада жасалды.  

М.О. / М.П.

аты

 

действующего(-ей) на основании доверенности и (или) должностной инструкции, с одной стороны, и

имя

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін жүргізу тәртібі мен талаптары туралы қосымша келісім

Дополнительное соглашение о порядке и условиях пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов 

тегі

050008, Алматы қаласы, Әуезов көшесі, 82 мекенжайы бойынша орналасқан «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы

қоры» акционерлік қоғамы («БЖЗҚ» АҚ), бұдан әрі «Қор» деп аталады, сенімхат және (немесе) лауазымдық

нұсқаулық негізінде іс-әрекет ететін 

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»), расположенное по адресу: 050008, г.

Алматы, ул. Ауэзова, 82, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

арқылы бір тараптан және бұдан әрі "Алушы" деп аталатын

лауазымы, тегі, аты, бар болса - әкесінің аты / должность, фамилия, имя, при наличии – отчество

фамилия

(күні/день) (айы/месяц) (жылы/год)

(күні/день) (айы/месяц) (жылы/год)

нөмірі

құжат түрі:

вид документа:

сериясы

серия

берілген күні

номер

(жылы/год)

выдан(-о)
 

(күні/день) (айы/месяц)

(кім берді / кем выдан(-о))

екінші тараптан, ал жеке алғанда "Тарап" деп аталады, зейнетақымен қамсыздандыру туралы __.__.____ ж. №

___________ шартқа төмендегілер туралы осы ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдерін жүргізу

тәртібі мен талаптары туралы қосымша келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасады:

именуемый(-ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее

дополнительное соглашение о порядке и условиях пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов (далее –

Соглашение) к договору о пенсионном обеспечении от __.__.____г. № _______________ о нижеследующем:

1. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

1.1. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде, Қордың ерікті

зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін (бұдан әрі –

зейнетақы төлемдері) жүзеге асыру тәртібін белгілейді.

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок осуществления Фондом пенсионных выплат из пенсионных накоплений,

сформированных за счет добровольных пенсионных взносов, при наступлении условий, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан (далее – пенсионные выплаты).

2. ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ МЕН ТАЛАПТАРЫ 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) 

(пошталық индексі, облысы, ауданы, елді мекені, көшесі, үйі, пәтері / почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

2.1. Пенсионные выплаты из Фонда осуществляются в пределах суммы, имеющейся на индивидуальном пенсионном счете

Получателя, в следующем порядке:

2.1. Қордан төленетін зейнетақы төлемдері Алушының жеке зейнетақы шотында бар сомалар шегінде мынадай

тәртіппен жүзеге асырылады:

ежемесячно


