
Орталық жинақтаушы зейнетақы қорының жинақтаушы 
бағдарламаларынан басқа Сингапурда мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
бағдарламалар қарастырылған:

 мемлекеттік қызметшілер мен әскери қызметшілердің 
кейбір санаты үшін;
 төменгі деңгейдегі зейнетақысы бар зейнеткерлер үшін.

Коммерциялық банктер қосымша халыққа ерікті 
жекеменшік зейнетақы бағдарламаларын ұсынады.

Жүйе негізгі 
түрде Орталық 
жинақтаушы 
зейнетақы 
қорының 
жинақтаушы 
бағдарламаларына 
сүйенеді.

ОРТАЛЫҚ 
ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ

Қызметкерлер мен жұмыс берушілер үш шотта шоғырланатын ОЖЗҚ-ға ай сайынғы жарналарды аударады:

37%20%*
қызметкердің жарнасы

17%*
жұмыс берушінің жарнасы

20%
ӘДЕТТЕГІ ШОТ (ӘШ)

 Тұрғын үй сатып алу
 Сақтандыру - отбасын қорғау 
 Инвестициялау
 Білім беру заемы

8%
АРНАЙЫ ШОТ (АШ)

 Зейнетақы
 Инвестициялау

9%
МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОТ (МШ)

 Медициналық қызмет көрсету 
шығындары
 Медициналық сақтандыру 
полисін сатып алу

ЗЕЙНЕТАҚЫ ШОТЫ
55 жаста ЗЕЙНЕТАҚЫ ШОТЫ автоматты түрде ашылады, оған ӨМІР 
БОЙЫ АННУИТЕТТІ сатып алуға қажетті соманы қалыптастыру 
үшін әдеттегі және арнайы шоттардан жинақтар аударылады

* Бұл мөлшерлеме 55 жасқа дейінгі 
тұлғаларға, сондай-ақ ай сайынғы жалақы 
деңгейімен бірге қолданылады ≥ SGD 750 
(USD 556) (салыстыру үшін орташа жалақы 
SGD 4 437 (3 255 USD) – 2018 жыл)

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУ

 ТҰРҒЫН ҮЙ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (ӘШ)
МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ 

БАҒДАРЛАМАСЫ
ЖЕКЕМЕНШІК ТҰРҒЫН ҮЙ 

БАҒДАРЛАМАСЫ

 тұрғын үйдің толық құнын төлеуге
 толық немесе ішінара өтеуге, не ай сайынғы төлемдерді жүзеге асыруға:

 тұрғын үй сатып алу ипотекасы бойынша
 жер телімін сатып алуға және тұрғын үй құрылысына берілетін қарыз бойынша

 мемлекеттік бажды төлеуге, заң қызметтерін, сараптама жасау шығындарын, 
сондай-ақ тұрғын үй сатып алумен, қайта қаржыландырумен, не құрылысымен 
байланысты басқа да шығындарды жабуға.

 тұрғын үй құнын толық немесе ішінара 
төлеуге
 тұрғын үй сатып алуға алынған ипотекалық 
қарыз бойынша ай сайынғы төлемді өтеуге
 мемлекеттік бажды төлеуге, заңды және басқа 
да, мысалы, тұрғын үйге жөндеу жүргізумен 
байланысты шығындарды жабуға

ЖИНАҚТАР ... ПАЙДАЛАНЫЛУЫ МҮМКІН

МЕМЛЕКЕТТІК ТҰРҒЫН ҮЙ 
ОРГАНЫ  арқылы - HDB БАНКТЕР арқылы

 ШЕКТЕУЛЕР

Тұрғын үй сатып алу үшін шешіп алуға рұқсат етілген жинақтың мөлшері салымшының жасына, ипотекалық қарыз 
мерзіміне және шотында БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ СОМАСЫНЫҢ болуына байланысты болады.

Салымшы зейнетақы жинағы есебінен сатып алған не салынған ТҰРҒЫН ҮЙДІ (МЕМЛЕКЕТТІК 
НЕМЕСЕ ЖЕКЕМЕНШІК ТҰРҒЫН ҮЙ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША) САТҚАН ЖАҒДАЙДА, ОРТАЛЫҚ 

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНА ПАЙЫЗДАРМЕН БІРГЕ АҚШАНЫ ҚАЙТАРУ жүзеге асырылады.

 ОҚУДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (ӘШ)

АВТОРЛАНҒАН ОҚУ 
ОРЫНДАРЫНДА:

 ӨЗІ үшін
 БАЛАЛАРЫ үшін

 ЖҰБАЙЫ үшін 
 АҒАСЫ, ӘПКЕСІ 

немесе БАСҚАЛАР 
үшін 

 ТУЫСТАРЫ үшін

Оқу ақысына 
ҚАРЫЗ АЛУ

Орталық 
жинақтаушы 

зейнетақы
қоры

 САЛЫМШЫ

ЖЫЛ БОЙЫ 
немесе ОҚУДЫҢ 

АЯҚТАЛУ КЕЗІНЕН 
БАСТАП ЕРТЕРЕК 

Негізгі берешек 
сомасын, сондай-

ақ есептелген 
пайыздарды 

ҚАЙТАРУ

ПАЙЫЗДАР = КІРІСТІЛІК 
салымшының берешек кезеңіне 
есептелген Әдеттегі шотындағы 

жинағы бойынша.

 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА (АШ)









Егер адам дербес инвестициялау қабілеттілігіне сенімді 
болмаса, онда ол ЖИНАҒЫН ШОТЫНДА ҚАЛДЫРА 
АЛАДЫ, оған ЖЫЛДЫҚ 5%-ҒА ДЕЙІН КЕПІЛДІК 
БЕРІЛГЕН КІРІСТІЛІК есептеледі.

Рұқсат етілген инвестициялық өнімдерге
ДЕРБЕС ИНВЕСТИЦИЯЛАУ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

18 ЖАС ЖӘНЕ 
ОДАН ЖОҒАРЫ


БАНКРОТ 
БОЛМАУ


ӘДЕТТЕГІ

ШОТ


АРНАЙЫ

ШОТ


немесе

20,000 SGD
 (≈ 6 МЛН ТГ)

40,000 SGD
 (≈ 12 МЛН ТГ)

Дербес инвестициялау үшін қаражат көрсетілген сомадан 
артық болуы тиіс.

1.

2.

 ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖӘНЕ ОТБАСЫНЫ САҚТАНДЫРУ (ӘШ)

АСЫРАУДАҒЫ АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

ТҰРҒЫН ҮЙДІ ҚОРҒАУ
БАҒДАРЛАМАСЫ

САЛЫМШЫНЫҢ ӨМІРІН
САҚТАНДЫРУ

Сақтандырылған адамға және оның отбасы 
мүшелеріне өлімге әкелетін аурумен ауырған 

немесе толық мүгедектік туындаған немесе 
сақтандырылған адам қайтыс болған жағдайда 

алғашқы бірнеше жыл ішінде материалдық қолдау 
алуға мүмкіндік береді.

ИПОТЕКАЛЫҚ ҚАРЫЗ БОЙЫНША 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ САҚТАНДЫРУ

Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы (HDB арқылы) 
бойынша тұрғын үй сатып алу үшін зейнетақы қорынан өз 
жинақтарын алған салымшыларды қорғау. Салымшының 
отбасы мүшелері салымшы қайтыс болған немесе еңбек 

ету қабілетінен айырылған жағдайда тұрғын үйінен 
айырылмайды.

ЗЕЙНЕТАҚЫ
ТӨЛЕМДЕРІ

55 ЖАС


Зейнетақы 
шоты

АРНАЙЫ ШОТ

ӘДЕТТЕГІ ШОТ

Салымшы 55 жасқа жеткен кезде оның атына Зейнетақы 
шоты автоматты түрде ашылады, оған өмір бойғы 

аннуитетті сатып алу үшін қажетті зейнетақы сомасын 
қалыптастыру үшін әдеттегі және арнайы шоттардан 

жинақтар аударылады

Келесі талаптарға сәйкес келген жағдайда зейнетақы 
қорының салымшысы міндетті түрде аннуитеттік төлемдер 

бағдарламасына қосылады:


Сингапур азаматы немесе тұрақты 

тұрғын мәртебесін алған адам

55 ЖАС


55 жасқа толған адам

65 жас
зейнетақы шотында  

≥ 60.000 SGD



64,5 жасына қарай 
зейнетақы шотында 

аз дегенде 60,000 SGD 
болуы тиіс (18 млн 

теңге) 

Зейнетақы шотында қандай соманы 
қалдыра аламын? (зейнетақы 

шотындағы жинақтарға және жеке 
қажеттіліктерге байланысты)

55 жаста 
зейнетақы 
шотында 

жинақталған 
зейнетақы 

сомасы

65 жастан 
бастап 

өмір бойғы 
зейнетақы 
төлемдері

Базалық 
зейнетақы 

сомасы (БЗС) 
90 500 SGD 2020 

жыл үшін.
( 27,2 млн теңге)

750-810 SGD 
мөлшерінде 
ай сайынғы 
зейнетақы 

төлемі (225-243 
мың теңге)

Толық 
зейнетақы 

сомасы 181 000 
SGD (54,4 млн 
теңге) 2 х БЗС

1 390-1 490 
SGD (418-448 
мың теңге) 

мөлшерінде 
ай сайынғы 

зейнетақы төлемі

Ұлғайтылған 
зейнетақы 

сомасы
271 500 SGD 

(81,6 млн теңге)
3 х БЗС

2 030-2 180 
SGD (610-655 
мың теңге) 

мөлшерінде 
ай сайынғы 

зейнетақы төлемі

Төлемдер 2020 жылдың зейнетақы 
қорының стандартты жоспарының 
параметрлері негізінде есептелген

Бағдарламаға қосылмаған (жинақтардың теңгерімі талап 
етілгеннен төмен) адамдар үшін зейнетақы төлемдерін алу 
кесте бойынша, атап айтқанда, зейнетақы шотынан тіркелген 
төлемдер түрінде шамамен 20 жыл бойы жүргізіледі. Сондай-
ақ, салымшы қажетті соманы жинай отырып, бағдарламаға 
65 жылдан 80 жылға дейін кез келген кезеңде қосыла алады 
немесе сызба бойынша төлем алуды жалғастыра алады.

ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖОСПАРЛАРЫ

СТАНДАРТТЫ ӨМІР БОЙҒЫ ЖОСПАР

САЛЫМШЫ

МҰРАГЕРЛЕРАй сайынғы 
төлемдер

Мұрагерлік

артық төлем мөлшері/азырақ мұра

САЛЫМШЫ

МҰРАГЕРЛЕР

Ай сайынғы 
төлемдер

Мұрагерлік

Аз төлем мөлшері/көбірек мұра

Зейнетақы қорының аннуитеттік төлемдер 
бағдарламасынан ай сайынғы төлемдер мөлшері 
салымшының зейнетақы шотындағы жинақталған 
сомаға және ол таңдаған жоспарға (Стандартты және 
Базалық) байланысты болады. Салымшы зейнетақы 
алуды бастағысы келген сәтте (65 жастан 70 жасқа 
дейінгі кезеңде) қандай да бір жоспардың пайдасына 
таңдау жасай алады. Егер салымшы белгіленген 
мерзімде дербес таңдау жасамаған жағдайда, оны 
автоматты түрде Стандартты жоспарға қосады.

ЖИНАҚТАРДЫ ТОЛЫҚТЫРУ СЫЗБАСЫНА СӘЙКЕС 
САЛЫМШЫЛАР ӨЗ ЖИНАҚТАРЫН, СОНДАЙ-АҚ 
ЖАҚЫНДАРЫНЫҢ ЖИНАҚТАРЫН АРТТЫРА АЛАДЫ:

  Қолма-қол ақшамен немесе зейнетақы қорындағы 
жинақтарды аударумен толықтыру.
 Өз шотын, сондай-ақ өз жақындарының шоттарын толтыру:

 55 жасқа дейін арнайы шотты толтыру;
 55 жастан бастап және одан жоғары жаста зейнетақы 
шотын толтыру.

 55 және одан жоғары жастағы салымшылар Ұлғайтылған 
зейнетақы сомасы шегінде ақша толықтыруларын немесе 
аударымдарды ала алады (3 базалық зейнетақы сомасы).

 Зейнетақы қорының салымшылары өз жұбайларына 
жинақтарды өз есепшотында кейінге қалдырылған базалық 
зейнетақы сомасынан артық аудара алады.

БАЗАЛЫҚ ӨМІР БОЙҒЫ ЖОСПАР

БІРЖОЛҒЫ
АЛЫП ҚОЮ
ең көп
екі сомадан:

55 
жаста

5 000 SGD**
(1,5 млн 
теңге)

1
немесе:
 ТОЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ СОМАСЫНАН немесе
 БАЗАЛЫҚ ЗЕЙНЕТАҚЫ СОМАСЫНАН артық 
болатын жинақ (тұрғын үй бар болғанда)

2

** Салымшы өзінің зейнетақы шотында толық немесе базалық зейнетақы сомасын кейінге қалдыруға мүмкіндігі 
болмаса да, 5 000 SGD мөлшерінде төлем ала алады. Салымшы өз қалауы бойынша кірістілік алу үшін зейнетақы 
қорының шоттарындағы жинақтарды сақтауды жалғастыра алады.

(2020 жылдың 13 сәуіріне USD/SGD 1.4169, USD/KZT 431.03)

ӘДЕТТЕГІ ШОТ 
(ӘШ) 

Тұрғын 
үй


Білім


Сақтандыру тұрғын 

үйлер мен отбасылар


Инвестициялау


Инвестициялау

MEDISAVE

55 
жасқа 

дейін АРНАЙЫ ШОТ 
(АШ)

МЕДИЦИНАЛЫҚ ШОТ
САЛЫМШЫНЫҢ 

ӨЗІНІҢ, СОЛ СИЯҚТЫ 
ОНЫҢ ЖАҚЫН ОТБАСЫ 

МҮШЕЛЕРІНІҢ (ЖҰБАЙЫНЫҢ, 
БАЛАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ АТА-

АНАСЫНЫҢ) МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРІНІҢ 

шығындарын жабу

MediSave шотында жинағы бар 
салымшылар 40 жасында автоматты 

түрде ElderShield бағдарламасына 
(сызбаға қатысудан бас тарту 

опциясын таңдамаса) тіркеледі. 
Тіркелу немесе медициналық 

тексерілу талап етілмейді.

Жекеменшік медициналық сақтандыру жүйесі салымшыларға барлық отбасын 
-  ата-аналарын, жұбайын, балаларын, әжелері мен аталарын, аға-інілері мен апа-
қарындастарын қорғаудың Біріктірілген жоспарын сатып алу үшін жинақтарды 
пайдалануға мүмкіндік береді.
Біріктірілген қорғау жоспары екі бөліктен: Орталық зейнетақы қоры басқаратын 
MediShield Life компонентінен және жекеменшік сақтандыру компаниялары 
басқаратын қосымша қызметтердің компонентінен тұрады.

 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (МШ)

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ШОТ (МШ)

ELDERSHIELD

MEDISAVE ELDERSHIELD

Базалық зейнетақы сомасы – 65 жастан бастап өмір бойы базалық төлемді қамтамасыз ететін және өмір 
сүруіне базалық шығыстарды жабуға көмектесетін, 55 жаста белгіленетін ең төменгі сома.

ЖИНАҚТАРДЫ БАСҚА ДА АЛЫП ҚОЮ

ЖИНАҚТАРДЫ
МҰРАҒА АЛУ

МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР БОЙЫНША 
(ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ТОЛЫҚ ЖОҒАЛТУ, 
АУЫР АУРУЛАРДЫ ЕМДЕУ)

СИНГАПУР МЕН БАТЫС 
МАЛАЙЗИЯДАН
ТТЖ-ҒА ШЫҒУ

БАТЫС МАЛАЙЗИЯДА ТҰРАТЫН 
МАЛАЙЛЫҚТАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫН
АЛЫП ҚОЮЫ









Сингапурдың 
зейнетақы 
жүйесі Азиядағы 
ең көне және 
анағұрлым дамыған 
мемлекеттік 
бағдарламалардың 
бірі болып табылады.

Сингапурдың 
зейнетақы 
жүйесінде 
базалық немесе 
ең төменгі 
зейнетақы 
жоқ.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫ ЖӘНЕ БӨЛЕК ШОТТАР


