
 
 

 
 
 

БТА Банк получил разрешение Национального Банка 
на реорганизацию пенсионных активов 

Алматы, 3 мая 2011 г. – Сегодня АО «БТА Банк» сообщило, что Постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года было 
принято решение о выдаче разрешения АО «Накопительный пенсионный фонд 
«ҰларҮміт» и АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» ДО АО «БТА 
Банк» на реорганизацию в форме присоединения НПФ «БТА Казахстан» к НПФ 
«ҰларҮміт».  

Согласно решению акционеров, АО «НПФ «ҰларҮміт» выступило в качестве общества, к 
которому осуществляется присоединение, поскольку является более крупным фондом, 
отвечающим требованиям ликвидности и устойчивости, а также обладает значительным 
потенциалом роста и усиления финансовых позиций. Передача пенсионных активов 
завершилась 3 мая 2011 года, с этого дня у вкладчиков АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО 
АО «БТА Банк» появилась возможность получать в АО «НПФ «ҰларҮміт» весь спектр 
пенсионных услуг.  
Прогнозируется, что рыночная доля АО «НПФ «ҰларҮміт» по показателю активов, 
находящихся в управлении, составит более 20%, количество вкладчиков - более 1 866 
тыс. человек, по всей республике будет работать свыше 140 представительств фонда.  

Контакты для СМИ: 

тел. +7(727) 312 24 26, 266 47 97, 250 53 78 
e-mail: pr@bta.kz 
www.bta.kz 



 

 
 БТА Банкі Ұлттық Банкінен зейнетақы активтерін қайта ұйымдастыруға 
рұқсат  
                                                               алды 
 
Алматы, 3 мамыр 2011 ж. – Бүгін «БТА Банкі» АҚ 2011 жылдың 29 сəуірінен  бастап 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  Басқармасының қаулысымен «ҰларҮміт» 
жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ жəне «БТА Банкі» АҚ-ның  «БТА Қазақстан» жинақтаушы 
зейнетақы қоры» ЕҰ-на «БТА Қазақстан» ЖЗҚ-ның «ҰларҮміт» ЖЗҚ-на  қайта 
ұйымдастыру түрінде қосылуға рұқсат беруге шешім қабылдағанын хабарлады. 
 
Акционерлердің шешіміне сəйкес «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ өтімділік пен тұрақтылық 
талаптарына, сондай-ақ  қаржылық айқындаманың маңызды түрде өсу əлеуеті мен 
нығаюына толық жауап беретін үлкен қор болып табылғандықтан қосылуды жүзеге 
асыратын  қоғам ретінде танылды. Зейнетақы активтерін беру 2011 жылдың 3 мамырында 
аяқталды, осы күннен бастап «БТА Банкі» АҚ-ның «БТА Қазақстан» ЖЗҚ» ЕҰ АҚ  
салымшылары «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ-нан зейнетақы қызметтерінің барлық түрлерін алуға 
мүмкіндіктерге ие болды. 
 
Басқармада орналасқан активтердің көрсеткіші бойынша «ҰларҮміт» ЖЗҚ» АҚ-ның 
нарықтағы үлесі басқармадағы нарықтық үлесі 20%-дан асады, салымшылар саны – 1 866 
мың адамнан асады, республика бойынша 140-тан аса  қор өкілдіктері жұмыс істейтін 
болады деген болжам бар. 
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