«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Хабарлау тәсілін өзгерту (анықтау) туралы келісім
Соглашение об изменении (определении) способа информирования
Күні
Дата

Елді мекеннің атауы
Наименование населённого пункта
күні/число

айы/месяц

жылы/год

Бұдан әрі «БЖЗҚ» деп аталатын, ____________________________________________ мекенжайы
бойынша орналасқан «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы («БЖЗҚ» АҚ),
сенімхат және (немесе) лауазымдық нұсқаулық негізінде іс-әрекет ететін

бір жағынан және бұдан әрі «Салымшы (Алушы)» деп аталатын

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»), расположенное
по адресу: __________________________________________, именуемое в дальнейшем ЕНПФ в
лице

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

действующего на основании доверенности и(или) должностной инструкции, с одной стороны, и
Туған күні
Дата
рождения
ЖСН
ИИН

Тегі
Фамилия
Аты
Имя

күні/число

айы/месяц

жылы/год

жеке сәйкестендіру нөмірі / индивидуальный идентификационный номер

Әкесінің аты
Отчество
(бар болса/ при наличии)

ЖЗШ
ИПС

от
жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет

күні/число

айы/месяц

жылы/год

Жеке басты куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий личность:
төлқұжат
паспорт

жеке куәлік
удостоверение личности

сериясы
серия

тұруға ыхтиярхат
вид на жительство

азаматтығы жоқ адамның куәлігі
удостоверение лица без гражданства

нөмірі
номер

басқа құжат
иной документ
берілген күні
дата выдачи
күні/число

айы/месяц

жылы/год

кім берді
кем выдан
Тұрғылықты
жері
Место
жительства

Телефоны:
Телефон:

пошталық индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер / почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира

жұмыс
рабочий

үйдің
домашний

ұялы
мобильный

e-mail
екінші жағынан, ал жеке алғанда Тарап деп аталады, мына төмендегілер туралы осы хабарлау
тәсілін өзгерту (анықтау) туралы келісімді (бұдан әрі – Келісім) жасады:

именуемый в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», с другой стороны, а по отдельности Сторона,
заключили настоящее соглашение об изменении (определении) способа информирования (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. БЖЗҚ Салымшыға (Алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты оның
өзі таңдап алған мынадай тәсілмен жібереді:

1. ЕНПФ представляет Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии пенсионных накоплений
следующим выбранным им способом:

Электрондық:
Электронным:

БЖЗҚ-ға тікелей өзі келіп өтініш жасаған кезде
При личном обращении непосредственно в ЕНПФ

_____

электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып, жеке кабинет
арқылы
посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина
пользователя и пароля
_____

электрондық пошта арқылы, БЖЗҚ-ға ұсынылған мекенжайға
посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ

_____

2. БЖЗҚ Салымшыға (Алушыға) осы Келісімнің 1-тармағына сәйкес осы Келісімде және
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде қызмет
көрсетуге міндетті.
3. Жеке зейнетақы шотында ақша болмаған жағдайда, БЖЗҚ Салымшыға (Алушыға) оның
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат бермейді.
4. Салымшы (Алушы) БЖЗҚ-ның осы Келісіммен айқындалған міндеттемелерін орындауына
әсер ететін электрондық мекенжайының өзгергені туралы БЖЗҚ-ға хабарлауға міндеттенеді.
5. Салымшы (Алушы) осы Келісімде анықталған БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарының жай-күйі
туралы ақпарат берудің өзі таңдаған тәсілінің БЖЗҚ-ның конфиденциалдылықты сақтау және
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру бойынша өз міндеттемелерін орындауын
қамтамасыз ететіндігімен келіседі.
6. Келісім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
7. Осы Келісім әрқайсысының заң күші бірдей мемлекеттік және орыс тiлдерiнде екi данада
жасалды және әр Тарапта бір данадан болады.

тоқсан сайын
ай сайын
ежеквартально
ежемесячно
ы жылда бір рет
один
раз воказывать
полугодиеВкладчику (Получателю) услуги согласно п. 1 настоящего Соглашения в
2. ЕНПФ
обязан
Пошта байланысы қызметтері арқылы
Посредством услуг почтовой связи
_____

порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим
Соглашением.
3. В случае отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете ЕНПФ не предоставляет
Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.
4. Вкладчик (Получатель) обязуется сообщать ЕНПФ об изменении электронного адреса,
влияющего на выполнение обязательств ЕНПФ, установленных настоящим Соглашением
5. Вкладчик (Получатель) согласен, что выбранный им способ представления ЕНПФ информации о
состоянии пенсионных накоплений, определенным настоящим Соглашением, обеспечивает
выполнение ЕНПФ своих обязательств по соблюдению конфиденциальности и предоставлению
информации о состоянии пенсионных накоплений.
6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и
русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой
из Сторон.

ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БЖЗҚ / ЕНПФ

САЛЫМШЫ (АЛУШЫ) / ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

«БЖЗҚ» АҚ / АО «ЕНПФ»
Банктік деректемелері: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, БСН 971240002115, БСК

Тегі
Фамилия

NBPFKZKX, ЖСК KZ50147KZT4368609316, БеК 15
Банковские реквизиты: Национальный Банк Республики Казахстан, БИН 971240002115, БИК
NBPFKZKX, ИИК KZ50147KZT4368609316, КБе 15

Аты
Имя

БЖЗҚ ( осы Келісімді ресімдеу орны болып табылатын филиалдың) нақты орналасқан жері /
фактическое местонахождение ЕНПФ ( филиала , являющегося местом оформления настоящего
Соглашения)

Әкесінің аты
Отчество
(бар болса / при
наличии)

SMS-хабарламалар арқылы Қордан ақпараттық
жіберілімдерді алуға келісемін
Согласен (-на) на получение информационных рассылок от
Фонда посредством SMS-сообщений
телефоны:
телефон:
БЖЗҚ өкілінің қолы, аты-жөні
Подпись, фамилия и инициалы
представителя ЕНПФ



Салымшының (Алушының) қолы
Подпись Вкладчика (Получателя)



М.О. / М.П.

Байланыс-орталығы/Контакт-центр: 1418 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін/бесплатный звонок по Казахстану), www.enpf.kz, e-mail: enpf@enpf.kz

