
Зейнетақы жарналары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ

2022 жылдың маусымы

Бұрын, Кеңес Одағында, содан кейін Ресейде зейнетақы 
жүйесі тарату сипатына ие болды. Бұл мемлекеттің өзі 
зейнетақыны бюджет қаражатынан бөлгенін білдіреді, 
бұл ретте зейнетақының мөлшері азаматтың өтіліне 
байланысты болды. Алайда уақыт өте келе, еңбекке 
қабілетті халыққа қатысты зейнеткерлер үлесінің өсуіне 
қарай оларға зейнетақы төлеу бюджетке салмақ бола 
бастады және осы тектес зейнетақы жүйесінің кемшіліктері 
көзге көріне бастады.
Сондықтан, 2002 жылы елде зейнетақы реформасының 
ауқымды кезеңі басталды. Оның басты қорытындысы 
зейнетақы капиталының көпдеңгейлі (базалық, сақтандыру 
және жинақтаушы) құрылымын енгізу болып табылды.
2007-2008 жылдардан бастап Ресейдің Зейнетақы 
қоры (РЗҚ) екі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдейді: 
ана капиталы және зейнетақы жинақтарын бірлесіп 
қаржыландыру.
2013 жылы Ресей Зейнетақы қоры РФ зейнетақы жүйесін 
ұзақ мерзімді дамытудың жаңа стратегиясын іске асыруға 
кірісті. Стратегияның негізгі мақсаттарының бірі - міндетті 
зейнетақы сақтандыру, корпоративтік зейнетақы жүйелері 
және ерікті зейнетақы сақтандыру негізінде зейнетақы 
жүйесінің үш деңгейлі моделін дамыту.
2014 жылдан бастап үкімет зейнетақының жинақтаушы 
бөлігін «тоқтатып» қойды. Жұмыс берушілердің жаңа 
жарналарымен толықтырылмады.
2019-2028 жылдардағы зейнетақы реформасы – РФ 
зейнетақы жүйесін реформалау кезеңі, әйелдер үшін 
зейнет жасын 55-тен 60 жасқа дейін және ерлер үшін 
зейнет жасын 60-тан 65 жасқа дейін біртіндеп көтеруді 
көздейді.

БҮГІНГІ РЕСЕЙДІҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ
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элементті енгізу
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Мемлекеттік
емес (ерікті)
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қамсыздандыру (МЕЗҚ)

Міндетті 
зейнетақы 

сақтандыру (МЗС)

Мемлекеттік зейнетақылық
қамсыздандыру (МЗҚ)

Адам міндетті зейнетақы сақтандыру бойынша 
алатын зейнетақысына қосымша өзіне зейнетақы 
қалыптастырады.
МЕЗҚ-мен шарттар шеңберінде төленетін, жұмыс 
берушілер мен қызметкерлердің өз пайдасына жарналары 
және оларды инвестициялаудан алынған кіріс есебінен 
қаржыландырылатын мемлекеттік емес зейнетақылар.

Адам қартайғанда алатын зейнетақысын өзі табады, 
бұл елдің барлық жұмыс істейтін азаматтары үшін 
міндетті.
МЗС жұмыс берушінің сақтандыру жарналары есебінен 
қаржыландырылатын сақтандыру зейнетақысын қамтиды.
Ол тек сақтандыру зейнетақысынан немесе сақтандыру 
зейнетақысы мен жинақтаушы зейнетақыдан тұруы мүмкін.

Мемлекет объективті себептер бойынша өз зей-
нетақысын жасай алмағандарды зейнетақымен 
қамтамасыз етеді.
Мемлекет федералды бюджет қаражаты есебінен азамат-
тардың жеке санатын, мысалы, мемлекеттік қызметшілерді 
(оның ішінде әскери қызметшілерді), ғарышкерлерді, ҰОС 
қатысушыларын, сондай-ақ әлеуметтік қорғалмаған азамат-
тарды және тағы басқаларды зейнетақымен қамтамасыз етеді.

2014-2022 жылдары мемлекеттің шешімі бойынша жұмыс берушілердің МЗС-ға салатын сақтандыру 
жарналарының барлық қаражаты азаматтың бұрын таңдаған зейнетақымен қамсыздандыру нұсқасына 
қарамастан, тек сақтандыру зейнетақысын қалыптастыруға бағытталғанын
БІЛУ КЕРЕК
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МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 
ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ 
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ЗЕЙНЕТАҚЫ 

САҚТАНДЫРУ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ 

ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

МЕЗҚ

САҚТАНДЫРУ 
КОМПАНИЯЛАРЫ

Ерікті 
зейнетақылар

Корпоративтік
зейнетақылар

Ерікті 
зейнетақы 
сақтандыру

МЕЗҚ

Сақтандыру зейнетақысы:
1) қарттық бойынша,
2) мүгедектігі бойынша,
3) асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша.

РЗҚ-дағы жинақтаушы 
зейнетақы*

МЕЗҚ-дағы 
жинақтаушы зейнетақы

РЗҚ

Мемлекеттік зейнетақы:
1) еңбек сіңірген жылдары үшін,
2) қарттық бойынша,
3) мүгедектігі бойынша,
4) асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша,
5) әлеуметтік зейнетақы.

РЗҚ

МЕМЛЕКЕТТІК ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

Мемлекеттік зейнетақының МЗС аясындағы зейнетақылардан – сақтандыру және жинақтаушы 
зейнетақылардан және мемлекеттік емес (МЕЗҚ) зейнетақылардан айырмашылығы:
 зейнетақы алушылар – тар санаттағы азаматтар;
 зейнетақы төлемі көзі – федералды бюджет;
 жауапты қор — РФ Зейнетақы қоры.

Еңбек сіңірген жылдары үшін мемлекеттік 
зейнетақы:
 федералды мемлекеттік қызметкерлер;
 әскери қызметшілер;
 ұшу-сынақ құрамы;
 ғарышкерлер.

Қарттық бойынша мемлекеттік зейнетақы:
 радиациялық немесе техногендік апаттар 
салдарынан зардап шеккен азаматтар.

Мемлекеттік әлеуметтік зейнетақы:
 мүгедектігі бойынша;
 асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша; 
 қарттық бойынша.

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік зейнетақы:
 әскери қызметшілер;
 ҰОС қатысушылары;
 «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен 
наградталған азаматтар;
 радиациялық немесе техногендік апаттар салдарынан 
зардап шеккен азаматтар;
 ғарышкерлер қатарындағы азаматтар.

Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
мемлекеттік зейнетақы. Қаза тапқандардың 
(қайтыс болғандардың) отбасы мүшелері:
 әскери қызметшілер;
 радиациялық немесе техногендік апаттар салдарынан 
зардап шеккен азаматтар;
 ғарышкерлер қатарындағы азаматтар.

МЗС ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАР

САҚТАНДЫРУШЫ


САҚТАНУШЫ


Зейнетақы жарналарын 
төлейтін адам, яғни 

жұмыс беруші немесе 
өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандар қатарынан 
болса, жұмыс істейтін 

адамның өзі.

Ресейдің Зейнетақы қоры 
азаматтардың зейнетақы 

құқықтарының есебін, зейнетақы 
тағайындау мен төлеуді жүргізеді. 
Міндетті зейнетақы сақтандыру 
жүйесіндегі басты әкімші немесе 

сақтандырушы Ресейдің Зейнетақы 
қоры болып табылады. Ол зейнетақы 
қаражатын МЗС жүйесінде басқарады. 

РЗҚ-мен қатар мемлекеттік емес 
зейнетақы қоры (МЕЗҚ) сақтандырушы 

бола алады, бірақ тек жинақтаушы 
зейнетақыны қалыптастыру бойынша 

әрекет етеді.

САҚТАНДЫРЫЛҒАН 
ТҰЛҒАЛАР



 еңбек шарты немесе 
азаматтық-құқықтық 

сипаттағы шарт бойынша 
жұмыс істейтін адамдар;

 өзін-өзі жұмыспен 
қамтамасыз еткен 

адамдар;
 Ресей 

Федерациясынан тыс 
жерлерде жұмыс істейтін 
және Ресейдің Зейнетақы 

қорына сақтандыру 
жарналарын төлейтін 

адамдар.

Зейнетақы 
сақтандыру 
жарналары Зейнетақы

22%  =  6% + 16%
ОРТАҚ
ТАРИФ

ЖЕКЕ
ТАРИФ

МЗС бойынша сақтандыру 
жарнасының тарифі

Жалақының 22% мөлшерінде Зейнетақы қорына жарна:

Зейнетақы жүйесінің 
таратушы бөлігі

Зейнетақы жүйесінің 
жинақтаушы бөлігі*

6%
Ортақ бөлігі

16%
Жеке бөлігі

Бұл қаражат 
қызметкердің жеке 
шотында есепке 
алынбайды және 
оның болашақ 
зейнетақысының 
мөлшеріне әсер 
етпейді. Қазіргі 
зейнеткерлердің 
зейнетақысына 
белгіленген төлемді 
қаржыландыруға 
жұмсалады.

10% 6%
Сақтандыру бөлігі Жинақтаушы бөлігі
Бұл қаражат қазіргі 
зейнеткерлерге 
зейнетақы төлеуге 
жұмсалып, бір 
уақытта қызметкердің 
жеке шотында есепке 
алынады және оның 
болашақ сақтандыру 
зейнетақысын 
қалыптастырады.

Бұл қаражат қызмет-
кердің жеке шотында 
есепке алынады және 
ол таңдаған зейнетақы 
қорына түседі. 
Қаражат қызметкердің 
бүкіл еңбек еткен 
жылдары бойына 
қаржы нарықтарына 
инвестицияланады, 
содан кейін 
оған зейнетақы 
тағайындалған кезде 
төленеді.

Егер азамат 1967 жылы және одан кейін 
туылса, 2015 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін оған өзінің болашақ зейнетақы 
жинақтарына қатысты зейнетақымен 
қамсыздандырудың өзіндік нұсқасын 
таңдау мүмкіндігі берілді:
 тек сақтандыру зейнетақысын қалыптастыру;
 сақтандыру және жинақтаушы зейнетақыны 
бір уақытта қалыптастыру.

1966 жылы туылған және одан жоғары 
жастағы адамдар үшін зейнетақымен 
қамсыздандыру нұсқасын таңдау 
мүмкіндігі берілмеді (МЗС ШЕҢБЕРІНДЕГІ 
ЖАРНАЛАР ТЕК САҚТАНДЫРУ 
ЗЕЙНЕТАҚЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА 
ЖІБЕРІЛЕДІ (22%)).

* 2014-2022 жылдары барлық жұмыс 
істейтін адамдардың зейнетақыларының 
жинақтаушы бөлігі толықтырылмады: 
жарналардың жеке бөлігінің 16%-ы 
сақтандыру бөлігіне түсті.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТҮРЛЕРІ:
САҚТАНДЫРУ ЗЕЙНЕТАҚЫСЫ – Ресейде кең таралған зейнетақы түрі

ҚАРТТЫҚ БОЙЫНША МҮГЕДЕКТІГІ БОЙЫНША АСЫРАУШЫСЫНАН АЙЫРЫЛУ 
ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША

 ЖАСЫНА ЖЕТУ бойынша

2028 ж.–

2022 ж.– 

65 жас

61,5 жас

60 жас

56,5 жас

Азаматтардың жекелеген санаттары 
қарттық бойынша сақтандыру 
зейнетақысын мерзімінен бұрын 
тағайындауға құқылы.
 САҚТАНДЫРУ ӨТІЛІ болған кезде 

≥ 13 жас 
2022 ж. 

≥ 15 жас 
2024 ж.

 Зейнетақы коэффициенттерінің
ең аз саны болған кезде

≥ 23,4 зк
2022 ж. 

≥ 30 зк
2025 ж.

 МҮГЕДЕКТІГІ  (I, II немесе
III топтағы) болған кезде

 САҚТАНДЫРУ ӨТІЛІ
болған кезде

мүгедек адамның сақтандыру өтілі 
болмаған жағдайда, 15.12.2001 
жылғы N 166-ФЗ Федералдық 
заңына сәйкес мүгедектігі бойынша 
әлеуметтік зейнетақы белгіленеді.

 АСЫРАУШЫСЫНАН АЙЫРЫЛУ 
ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША сақтандыру 
зейнетақысына заңда белгіленген 
жағдайларда қайтыс болған 
азаматтың асырауында болған, 
сондай-ақ қайтыс болған 
асыраушының асырауында 
болмаған еңбекке жарамсыз отбасы 
мүшелерінің құқығы бар  

 асыраушысынан айрылу 
жағдайы бойынша сақтандыру 
зейнетақысын тағайындау шарты– 
қайтыс болған асыраушыда 
сақтандыру өтілінің болуы 
(кемінде бір күн)

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТҮРЛЕРІ:
САҚТАНДЫРУ ЗЕЙНЕТАҚЫСЫ – ҚАЛАЙ ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАДЫ,

ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕЛЕДІ ЖӘНЕ ҚАЛАЙ ҰЛҒАЙТУҒА БОЛАДЫ

ҚАЛАЙ 
ҚАЛЫПТАСТЫРЫЛАДЫ

Зейнетақының мөлшері мен 
құқығын анықтау кезінде 
азаматтың зейнетақы 
қалыптастыру үшін сақтандыру 
жарналары төленген кезеңдегі 
сақтандыру өтілі ескеріледі

ҚАЛАЙ ҰЛҒАЙТУҒА БОЛАДЫ:

 жалақының мөлшерін 
ұлғайту;
 өтіл ұзақтығын ұлғайту;
 әскерге шақыру бойынша 
әскери қызмет, бала күтімі 
бойынша демалыс және 
өмірдің басқа да әлеуметтік 
мәні бар кезеңдері жалпы 
өтілге есептеледі;
 жинақтаушы зейнетақыны 
қалыптастырудан бас тарту;
 зейнетақы тағайындау үшін 
оған құқық пайда болғаннан 
кейін өтініш жасау.

Сақтандыру 
өтілінің 

ұзақтығы

Зейнетақы 
балдарының 

саны
ЗЕЙНЕТАҚЫ+ =

РЕСЕЙДЕ ҚАЗІРГІ 
ЗЕЙНЕТКЕРДІҢ 

ЗЕЙНЕТАҚЫСЫ ЕКІ 
БӨЛІКТЕН ТҰРАДЫ:

САҚТАНДЫРУ 
ЗЕЙНЕТАҚЫСЫ 

ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН 
ТӨЛЕМ. 

?

?

МҰНЫМЕН 
ҚОСА

Азаматтың әрбір жұмыс жылы үшін 
МЗС жүйесіне сақтандыру жарналарын 
аудару шартымен зейнетақы құқықтары 
зейнетақы балдары түрінде қалыптасады, 
бұл МЗС жүйесіне есептелген және 
төленген сақтандыру жарналарына 
және сақтандыру өтілінің ұзақтығына 
байланысты болады.

ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕЛЕДІ
?

A B C* +
Зейнетақы 

коэффициенттері (ЗК)
ЗК құны Бекітілген 

төлем

Әр жұмыс жылы үшін ресми 
жалақыдан есептеу. 

ЗК макс. мәні ≤ 10

2022 жылы 107,36 рубль
(немесе 01.01.2022 жылға 

618,39 теңге)

2022 жылы 6 564,31 руб./
айына (немесе  01.01.2022 

жылға 37 810,43 теңге)

СЫЙАҚЫ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ
Әрбір болашақ зейнеткердің сыйақы коэффициенттері есебінен қарттығы бойынша сақтандыру зейнетақысының 
мөлшерін қосымша ұлғайтуға мүмкіндігі бар. Егер тиісті құқық пайда болғаннан кейін оны ресімдеуге жүгінетін болсаңыз, 
жинақталған зейнетақы коэффициенттерінің саны арнайы коэффициентке көбейтіледі

1,8
коэффициент
Ата-аналардың 

бірі 
бірінші балаға 

бір жыл 
күтім жасауы

3,6
коэффициент
Ата-аналардың 

бірі 
екінші балаға 

бір жыл 
күтім жасауы

5,4
коэффициент

Ата-аналардың бірі үшінші 
немесе төртінші балаға 
олардың әрқайсысы 1,5 
жасқа толғанға дейін бір 

жыл  күтім жасауы

1,8
коэффициент

I топтағы 
мүгедекке, 

мүгедек балаға 
бір жыл күтім жасау

1,8
коэффициент
Әскерге шақыру 

бойынша
әскери қызметтің 

бір жылы

1,8
коэффициент

80 жасқа толған адамға 
бір жыл күтім жасау

Әлеуметтік маңызы бар қызмет 
кезеңдерінде жоғарылатылған 
коэффициенттер 
қолданылады, қызмет 
кезеңдері өтілге есептеледі.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТҮРЛЕРІ: ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ* – ҚАЛЫПТАСУЫ

2002 жыл
алғаш рет РФ зейнетақы 
жүйесіне енгізілді

74,7 млн (2021 ж.)
жинақтаушы зейнетақысы (ЖЗ) 
қалыптасатын адамдар саны

 60 /  55 ЖАС
Тиісінше ерлер мен әйелдердің
зейнет жасы

МЗС шеңберінде, сақтандыру жарналары есебінен (оның ішінде ҚСЖ**) МЕЗҚ шеңберінде, ерікті жарналар есебінен

6% жинақтаушы зейнет-
ақыны қалыптастыру 
үшін МЗС жүйесіндегі 
сақтандыру 
жарнасының тарифі

264 жинақтаушы 
зейнетақы 
төлемінің 
күтілетін кезеңі

ЖЗ мөлшері зейнетақы жинақ-
тарының (ЗЖ) сомасы негізге 
алына отырып айқындалады

ай
* Үкімет 2014 ж.бастап қазіргі уақытқа 
дейін зейнетақының жинақтаушы бөлігін 
тоқтатып қойды.
**ҚСЖ – қосымша сақтандыру жарнасы 
(заңнамаға сәйкес қызметкер өз бетінше 
жинақтаушы зейнетақыға ҚСЖ төлей 
алады немесе жалақыдан ұстап қалу арқылы 
оларды төлеуді өзінің жұмыс берушісіне сеніп 
тапсыра алады).

 1967 жылы туған және одан кіші 
жастағы жұмыс істейтін азаматтар-
да - 2002 жылдан 2013 жылға дейін 
РЗҚ-ға жұмыс беруші төлеген 
сақтандыру жарналары есебінен.
 зейнетақы жинақтары 2002-2004 
жж. қалыптасқан 1953-1966 жылы 
туған ерлерде және 1957-1966 
жылы туған әйелдерде.
 Зейнетақыны мемлекеттік бірлесе 
қаржыландыру бағдарламасына 
қатысушыларда.
 Ана (отбасы) капиталы қаражатын 
жинақтаушы зейнетақыны қалып-
тастыруға жұмсағандарда.
 Жинақтаушы зейнетақыға 
қосымша сақтандыру жарнала-
рын төлеу үшін міндетті зейнет-
ақы сақтандыру бойынша құқық-
тық қатынастарға ерікті түрде 
қатысқан азаматтарда.

ерікті жарналарды өз бетінше 
төлеу үшін мемлекеттік емес 
зейнетақы қорымен МЕЗҚ 
шартын (сондай-ақ жұмыс 
берушінің қатысуымен корпо-
ративтік бағдарламалар шең-
берінде) жасаған азаматтарда.

Бұл қаражат МЗС жүйесіндегі 
азаматтың жинақтаушы 
зейнетақысының жалпы 
сомасына кіреді. 2014-2022 
жылдары жұмыс берушінің 
жарналары тек сақтандыру 
зейнетақысына түсетініне 
қарамастан, аталған санаттағы 
азаматтардың қаражаты ЖЗ-ға 
2014-2022 жылдары да түседі.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТҮРЛЕРІ:
ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ* – қатысушылар/басқару/инвестициялау

 ЗЖ қалыптастыратын азаматтар БК 
қаржы нарығында инвестициялау үшін
зейнетақы жинағын бір сақтандырушы-
дан екіншісіне беруге құқылы. Сақтанды-
рушы ретінде РЗҚ немесе сақтанды-
рылған тұлғалардың құқықтарына ке-
пілдік беру жүйесіне кіретін МЕЗҚ бола 
алады.
 РЗҚ сенімгерлік басқару шарты 
негізінде конкурс нәтижелері бойынша 
іріктелген МБК және ЖБК арқылы ЗЖ 
инвестициялайды.
 Егер адам ЗЖ-ын РЗҚ-дан ешқашан 
аудармаған және БК таңдамаған болса, 
оның ЗЖ ұйғарым бойынша ВЭБ.РФ-да 
болады - МБК сақтандырылған тұлға-
лардың саны (39 млн астам адам) 
және зейнетақы жинақтарының көлемі 
(01.01.2022 ж. жағдай бойынша 1,9 
трлн рубльден астам немесе 10,9 трлн 
теңгеден астам) бойынша ең ірі болып 
табылады.
 МЕЗҚ қаражатын инвестициялауды 
ЖБК жүзеге асырады.
 БК ЗЖ қаражатын инвестициялауды 
жүзеге асыратын активтер түрлерінің 
тізбесі 2002 жылғы 24 шілдедегі N 111-
ФЗ Федералдық заңның 26-бабында 
белгіленген және БК инвестициялық 
декларациясында көрсетіледі.
 Қандай да бір БК таңдаудан басқа,
азаматтардың БК ұсынатын инвести-
циялық портфельді таңдауға құқығы 
бар және олар тиісінше кіріс және 
тәуекел деңгейі бойынша ерекшеленуі 
мүмкін.
 ЖБК ЗЖ-ны орналастыруға болатын 
активтердің кең тізімін ұсынады, ал 
бұл кезде МБК қаражатты негізінен 
кірісі аз және тәуекелі аз активтерге 
инвестициялайды.

МЗС жүйесінде зейнетақымен қамсыздандыру нұсқасын таңдауға 
қарамастан, ЗЖ бар барлық азаматтар зейнетақы жинағын 
басқаруды сеніп тапсыруға құқылы:
 РЗҚ өзімен зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқару шартын 
жасаған басқарушы компанияны, оның ішінде МБК инвестициялық 
портфельдерінің бірін таңдау арқылы;
 МЗС бойынша қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік емес зейнетақы 
қорына сеніп тапсыра алады.

 САҚТАНДЫРЫЛҒАН 
ТҰЛҒАЛАР

  ЖҰМЫС БЕРУШІ

РЗҚ

МЕЗҚ

Мемлекеттік басқарушы
компания

(МБК) – ВЭБ.РФ

Жеке басқарушы 
компания (ЖБК)

зейнетақы 
жинақтары

зейнетақы жи-
нақтары + инвес-

тициялық кіріс

САҚТАНДЫРУШЫ БАСҚАРУШЫ 
КОМПАНИЯЛАР (БК)

Қазіргі уақытта жұмыс 
берушілер Зейнетақыны 

мемлекеттік бірлесе 
қаржыландыру 

бағдарламасы шеңберінде 
өз қызметкерлерінің 

зейнетақысына тек ерікті 
жарналарды сала алады. Сақтандырушыны таңдау – әрбір азаматтың жеке шешімі.

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ БАСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

Салымдарды сақтандыру 
агенттігі (ССА)
МЗС-мен айналысатын барлық 
қорлар сақтандырылған 
тұлғалардың құқықтарына кепілдік 
беру жүйесіне енгізілген. Осындай 
қормен сеніп тапсырылған 
қаражатқа ССА кепілдік береді.



Ресей Банкі
Жинақтаушы жүйедегі реттеуші БК 
және МЕЗҚ қызметін белгіленген 
талаптарға сәйкес бақылайды. 
Сақтандырылған тұлғалардың 
ЗЖ қалыптастыру бойынша 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғайды.

ЕҢ ТӨМЕНГІ ЗЕЙНЕТАҚЫ
Ресей заңнамасында «ең төменгі 
зейнетақы» ұғымы жоқ, бірақ 
зейнетақымен қамсыздандыру 
деңгейі мен күнкөріс минимумын 
салыстыру бар. Егер зейнеткерді 
материалдық қамтамасыз ету КM-
дан төмен болса, онда зейнетақыға 
қосымша ақы қосылады.

2022 жылға (1 маусымнан 
бастап) РФ бойынша 

зейнеткер үшін күнкөріс 
минимумы көрсеткіші 

11 970 рубльді (92 236 теңге) 
құрайды.

Зейнетақы
заңнамасына сәйкес,

адам неғұрлым ұзақ
жұмыс істесе, зейнетақы 

мөлшерін көбейтетін 
зейнетақы балдары

соғұрлым көп болады. 
Тиісінше, зейнетақы 

алудың базалық шарттары 
орындалғаннан кейін 

есептелетін сома жұмыс 
істейтін адам үшін ең 

төменгі сақтандыру 
зейнетақысы  
болады.

Зейнетақы еңбек
өтілі бар-жоғына
қарамастан, әрбір
ресейлікке беріледі. 
Сақтандыру (еңбек)
өтілі бар адамдарға 
сақтандыру зейнетақысы,
өтілі жоқ немесе өтілі 
жеткіліксіз болған адамдарға 
әлеуметтік зейнетақы 
тағайындалады.

2022 жылы 
қарттық бойынша 

әлеуметтік зейнетақының 
мөлшері 6295,30 рубльді (48 509 теңге) 

құрады. Өтілі жоқ адамдар үшін ең төменгі 
зейнетақы аз болғандықтан, оны күнкөріс минимумына 

дейін жеткізу тетігі қарастырылған.

ҚОСЫМША  АҚПАРАТ

 Мемлекет сақтандыру зейнетақысын жыл сайынғы индекстеу есебінен инфляцияның өсу қарқынына 
тең кепілді түрде ұлғайтады. 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап сақтандыру зейнетақылары және 2022 жылғы 
1 сәуірден бастап әлеуметтік зейнетақылар 8,6%-ға индекстелді. Осылайша, әлеуметтік және сақтандыру 
зейнетақылары 2021 жылғы деңгейге қарағанда жылдық инфляцияның болжанатын деңгейінен жоғары — 
19,5%-ға өседі.
  Азамат таңдаған МЕЗҚ немесе БК қаржы нарығында жинақтаушы зейнетақы қаражатын инвестиция-
лайды. Зейнетақы жинақтарының кірістілігі оларды инвестициялау нәтижелеріне байланысты болады. 
Зейнетақы жинақтары индекстелмейді.
 Жинақтаушы зейнетақыны қалыптастырудан бас тартқан жағдайда да азаматтардың бұрын 
қалыптастырылған барлық зейнетақы жинақтары сақталатынын атап өту маңызды: азаматтар зейнетке 
шығу құқығын алып, оны тағайындауға өтініш жасаған кезде зейнетақы жинақтары инвестициялана 
береді және толық көлемде төленетін болады. Бұдан бөлек, сақтандырылған тұлғалар әдеттегіше өздерінің 
зейнетақы жинақтарын басқаруға және оларды басқаруды кімге сеніп тапсыруды таңдауға құқылы.



ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК БІРЛЕСІП ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2014 жылғы 31 желтоқсанда зейнетақыны
бірлесіп қаржыландыру бағдарламасына жаңа 
қатысушыларды қабылдау аяқталды.


«Сақтандыру зейнетақылары туралы» 
Федералдық заңның 8-бабына сәйкес 
сақтандыру зейнетақысына құқығы бар және 
зейнетақының кез келген түрін белгілеуге 
жүгінбеген (жалпы белгіленген зейнет 
жасына жеткен, бірақ еңбек зейнетақысының 
ешбір бөлігін есептеу үшін Ресейдің 
Зейнетақы қорына жүгінбеген азаматтар), 
сақтандырылған адамдар үшін Бағдарламаға 
қатысудың ерекше шарттары жасалды. Олар 
үшін мемлекеттік бірлесіп қаржыландыру 
жылына 2 000 рубльден (15 411 теңгеден) 12 
000 рубльге (92 467 теңгеге) дейін төленген 
ҚСЖ сомасын төрт есеге ұлғайтты.

Егер жинақтаушы 
з е й н е т а қ ы ғ а 
жылына 2 000 
рубльден (15 
411 теңге), бірақ 
жылына 12 000 
рубльден (92 467 
теңге) аспайтын 
сома аударылса, 
мемлекет бұл 
ақшаны екі есе 
ұлғайтты: жеке 
зейнетақы шотына 
дәл осы сома 
аударылды.

2x

4x

Жинақтаушы
зейнетақы

Азамат мемлекеттік бірлесіп қаржылан-
дыруды ескере отырып, зейнетақы 
төлемдерін жинақтаушы зейнетақыны 
ресімдеу кезінде ала алады.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы КЕЛІСІМ ШЕҢБЕРІНДЕ ҚАТЫСУЫ

01.01.2021ж.
Келісімнің 
күшіне енген күні

5
ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттердің саны

РЗҚ
Ресейде Келісімді іске асыру
жөніндегі құзыретті орган

Әрбір ЕАЭО-ға мүше мемлекет тағайындайтын зейнетақы түрлері, 
Келісімде нақтыланған.
Бұл ретте Ресей үшін Келісімнің мәні:
 қарттық, мүгедектік, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
сақтандыру зейнетақылары;
 сақтандыру зейнетақысына бекітілген төлем, сақтандыру
зейнетақысына бекітілген төлемді арттыру және (немесе) ұлғайту
және сақтандыру зейнетақысына қосымша ақы төлеу;
 жинақтаушы зейнетақы және зейнетақы жинақтары қаражаты есебінен 
төленетін өзге де төлемдер.

РФ-да тұрақты
тұратын жағдайда

ЕАЭО елдерінен еңбек етушіні тартқан 
жұмыс беруші 2021 жылғы 1 қаңтардан 
бастап еңбек етушінің ай сайынғы 
табысының 22%-ы мөлшерінде МЗС-
ға сақтандыру жарналарын тұрақты 
аударуды жүзеге асыруға міндетті.

Зейнетақы

Келісімнің мақсаты: жұмысқа орналастырушы мемлекеттің азаматтарына қолданылатын шарттарда және 
тәртіппен ЕАЭО мемлекеттері еңбекшілерінің зейнетақы құқықтарын қалыптастыру, сақтау және іске асыру

*Үкімет 2014 ж.бастап қазіргі уақытқа дейін зейнетақының жинақтаушы бөлігін 
тоқтатып қойды.

* Үкімет 2014 ж.бастап қазіргі уақытқа дейін зейнетақының жинақтаушы бөлігін 
тоқтатып қойды.


