
Неабходная інфармацыя 

аб прафесійным 

пенсійным страхаванні 

(для работнікаў) 

 

      З 1 студзеня 2009 года ў Рэспубліцы Беларусь 

з'явіўся прынцыпова новы від дзяржаўнага 

пенсійнага страхавання - прафесійнае пенсійнае 

страхаванне, якое ўведзена Законам Рэспублікі 

Беларусь «Аб прафесійным пенсійным 

страхаванні» (далей – Закон аб ППС).  

      Сутнасць гэтага страхавання зводзіцца да таго, 

што працадаўца выплачвае ўзносы ў Фонд 

сацыяльнай абароны насельніцтва за работнікаў, 

занятых на прадпрыемстве ў асаблівых умовах 

працы і асобнымі відамі прафесійнай дзейнасці. Да 

такіх работнікау адносяцца асобныя катэгорыі 

медыцынскіх і педагагічных работнікаў, артыстаў, 

спартсменаў, трактарысты, аператары 

жывѐлагадоўчых і свінаводческіх комплексаў, 

вадзіцелі пасажырскага транспарту, жанчыны, якія 

працуюць у тэкстыльнай вытворчасці і некаторыя 

іншыя.  

       У рамках прафесійнага пенсійнага 

страхавання, пачынаючы з 1 студзеня 2009 года, 

застрахаваныя асобы фарміруюць свае правы на 

прафесійныя пенсіі (набываюць прафесійны стаж).        

Адным з істотных момантаў з'яўляецца тое, што 

выплата прафесійных пенсій ажыццяўляецца з 



самастойнай, строга мэтавай, крыніцы. Такім 

крыніцай з'яўляюцца пенсійныя зберажэнні 

застрахаваных асоб, якія складаюцца з узносаў на 

прафесійнае пенсійнае страхаванне, уплачываемых 

працадаўцамі, і даходаў ад размяшчэння гэтых 

сродкаў у банку. Агульныя сродкі дзяржаўнага 

сацыяльнага страхавання (з якіх фінансуюцца 

выдаткі на выплату іншых пенсій) на мэты 

прафесійнага пенсійнага страхавання не 

накіроўваюцца. І, наадварот, сродкі прафесійнага 

пенсійнага страхавання не могуць 

выкарыстоўвацца на выплату «агульных» пенсій.  

     Права на атрыманне дадатковай прафесійнай 

пенсіі ўзнікае з дня дасягнення работнікам 

агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту (для 

мужчын - 61 год, для жанчын - 56 гадоў) пры 

наяўнасці на прафесійнай частцы асабовага 

рахунку пенсійных зберажэнняў. 

     Гэтая пенсія выплачваецца ў дадатак да пенсіі, 

прызначанай на агульных умовах. 

     Звярнуцца за прызначэннем прафесійнай пенсіі 

можна ў любы час пасля дасягнення ўстаноўленага 

пенсійнага ўзросту. Для гэтага неабходна 

запоўніць заяву ў раѐнным аддзеле Фонду 

сацыяльнай абароны насельніцтва па месцы 

рэгістрацыі і прадставіць два дакументы: 

- пашпарт; 

- дагавор аб адкрыцці рахункі ў ААТ "ААБ 

Беларусбанк". 



     Астатнія дакументы будуць аформленыя 

органа-мі Фонду сацыяльнай абароны 

насельніцтва.  

     Дадатковая прафесійная пенсія вы-плачивается 

ў памеры бюджэту пражытачнага міні-мума ў 

сярэднім на душу насельніцтва, дзеючага ў месяцы 

выплаты. Перыяд выплаты вызначаецца 

зыходзячы з сумы пенсійных зберажэнняў, якія 

ѐсць на прафесійнай частцы асабовага рахунку на 

дзень прызначэння пенсіі. 

     Аднак, калі сума выплачаных работадаўцам 

узносаў за канкрэтную застрахаваную асобу менш 

указанага бюджэту, то такой застрахаванай асобе 

дадатковая прафесійная пенсія будзе вы-плачена 

адзін раз. 

     Выплата дадатковай прафесійнай пэн-гэтыя 

вырабляецца незалежна ад атрымання якіх-небудзь 

іншых пенсіі або даходу. 

     Датэрміновая прафесійная пенсія прызначаецца 

і выплачваецца застрахаванай асобе пры наяўнасці 

двух умоў: 

- дасягненне патрабаванага Законам ўзросту; 

- наяўнасць прафесійнага і (пры неабходнасці) 

агульнага працоўнага стажу. 

     Падлік прафесійнага стажу застрахаванай 

асобы для прызначэння датэрміновай прафесійнай 

пенсіі вырабляецца на падставе звестак 

прафесійнай частцы асабовага рахунку шляхам 



складання перыядаў, за якія выплачаны ўзносы на 

ППС. Гэты перыяд пачынаецца з 1 студзеня 2009 г. 

     Датэрміновыя прафесійныя пенсіі назнача-юцца 

застрахаваным асобам, якія пастаянна 

пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. 

     Калі па якіх-небудзь прычынах работнік не вос-

карыстаецца правам на датэрміновую пенсію, яму 

пасля дасягнення агульнага пенсійнага ўзросту 

гарантиру-ецца атрыманне дадатковай пенсіі ў 

памеры назапашаных пенсійных зберажэнняў, 

улічаных у ор-ганах Фонду. 

     У заключэнне дарэчы дапоўніць, што згодна з 

артыкулам 19 Закона аб ППС застрахаваныя асобы 

маюць права атрымліваць у працадаўцы 

інфармацыю аб начис-ленных і выплачаных 

узносах на прафесійнае пенсійнае страхаванне, а 

таксама аб прафесійным стажы. Акрамя гэтага, 

звесткі аб бягучым стане прафесійнай часткі 

свайго індывідуальнага лі-цевого рахунку можна 

атрымаць у органах Фонду.  
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