
АҚПАРАТТЫҚ    ХАБАРЛАМА!!! 

МӘМС  жүйесінде  медициналық  көмек  алудың  жеңілдікті  кезеңі 

 2020 жылдың  1  шілдесінде  аяқталады. 

2020 жылдың  қаңтар айыннан бастап Қазақстанда міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі  енгізілді.  2020 жылдың  1 

шілдесіне дейін міндетті әлеуметтік медициналық  сақтандыру  жүйесінде 

медициналық   көмек көрсету,  әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қорына жарналарды төлеуден қарамастан  көрсетілді.  

1 шілдеден бастап егер адам МӘМС-ға жарна төлемесе, онда 

сақтандырылмаған болып есептеледі және медициналық қызметтерді 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде ғана ала 

алады.  МӘМС -ға кіретін медициналық қызметтер ақылы негізде ғана 

қолжетімді болады.  

Егер Сіз әлеуметтік - қорғалатын азаматтар  санатына  кірмесеңіз,  

тіркеліп  және  ЖК  болып  жұмыс  жасамасаңыз, онда  Сізге 

сақтандырылған  мәртебесін  келесі  тәсілдерінің  бірімен  алуға болады:  

1.  МӘМС  жарнасын  ай  сайын 2125 теңге мөлшерінде төлеу.  

немесе 

2. БӘТ үшін 2651 теңге қала (ауыл тұрғындары 1326 теңге) төлейді.  

БӘТ айлар бойы төлегенде жұмыс өтіліне есептеледі, тиісінше 

төлеушінің зейнетақы  қоры  өседі, сонымен қатар, сақтандыру 

тәуекелдері туындаған кезде жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді алу 

мүмкіндігі пайда болады, сақтандырылған мәртебесі бар медициналық 

қызметтердің кеңейтілген тізбесін алу мүмкіндігі ашылады, яғни адам өз 

мәртебесін  қалыптастырады, осылайша "көлеңкеден  шығады" деп  

айтуға  болады. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға БӘТ төлеу үнемі талап 

етіледі, өйткені өткен кезең үшін БӘТ төлеу мүмкін емес.  

МӘМС немесе БӘТ жарнасын Kaspi.kz қосымша арқылы, төлем 

терминалдары, банк немесе Қазпошта кассаларында төлеуге болады. 

Барлық сұрақтар бойынша 1406 нөмірі бойынша медициналық 

сақтандыру Қорының байланыс орталығының тегін нөміріне 

хабарласыңыз; 

МСҚ  Қостанай  филиалы  тел: 8 (7142) 990-544, 990-545 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!!! 

Льготный период получения медицинской помощи в системе ОСМС 

заканчивается 1 июля 2020 года. 

С января 2020 года в Казахстане введена система обязательного 

социального медицинского страхования. До 1 июля 2020 года медпомощь 

в системе обязательного социального медицинского страхования 

оказывалась вне зависимости от уплаты взносов в Фонд социального 

медицинского страхования.   

С 1 июля если человек не производит взносы на ОСМС, то будет 

считаться незастрахованным и сможет получать медуслуги только в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Медицинские услуги входящие в ОСМС будут доступны только на 

платной основе. 

Если вы не входите в социально-защищаемую категорию граждан, не 

работаете официально, не являетесь ИП, то вам необходимо получить 

статус застрахован одним из способов: 

3. Оплачивать взнос на ОСМС в размере 2125 тенге ежемесячно.  

или 

4. Оплачивать ЕСП 2651 тенге для города (сельские жители 1326 

тенге). 

 

Месяцы оплаты ЕСП засчитываются в стаж работы, соответственно 

растут и пенсионные накопления, кроме того появляется возможность 

получения пособий и социальных выплат при наступлении страховых 

рисков, открывается возможность получать расширенный перечень 

медицинских услуг имея статус застрахован, то есть человек 

формализовывает свой статус, так сказать «выходит из тени».  

Платить ЕСП самозанятым гражданам требуется регулярно, так как 

ЕСП за прошедший период оплатить невозможно. Платежи принимаются 

за текущий месяц или наперед.   

Оплатить взнос на ОСМС или ЕСП можно через приложение 

Kaspi.kz, платёжные терминалы, в кассах банка или казпочты. 

По всем вопросам звоните на бесплатный номер контакт-центра 

Фонда медицинского страхования по номеру 1406; 

Костанайский филиал ФМС 8 (7142) 990-544, 990-545  


