
Німецьке пенсійне страхування 
 
Надійне, соціальне, солідарне 
 
 
 
Протягом усього життя 
 
У Німеччині ви маєте важливого партнера на все життя — ним є система 
соціального забезпечення. Вона захищає вас, а в разі потреби і ваших родичів, 
від різноманітних ризиків, з якими людина не може фінансово впоратися 
самотужки. 
 
 
 
Соціальне забезпечення в Німеччині 
 
У Німеччині діє комплексна система соціального забезпечення. Вона 
регулюється законом. Тому її також називають «обов’язковим соціальним 
страхуванням». 
 
Соціальне страхування надає вам комплексний захист — під час дороги на 
роботу, у разі хвороби чи безробіття. Воно також забезпечує фінансову безпеку 
в старості. 
 
До обов’язкового соціального страхування входять: 

• пенсійне страхування; 
• страхування на випадок безробіття; 
• медичне страхування; 
• страхування від нещасних випадків; 
• страхування на випадок потреби в догляді. 

 
Медичне страхування забезпечують каси медичного страхування. Ви можете 
вільно обирати собі касу медичного страхування. Стосовно інших видів 
соціального страхування ваше членство регулюється законом. 
 
Нижче наведено огляд послуг соціального страхування. 
 

• Пенсійне страхування: послуги профілактичного лікування, послуги 
реабілітації, пенсія за віком, пенсія для осіб з обмеженою працездатністю 
та пенсія у зв’язку із втратою годувальника 

• Страхування на випадок безробіття: допомога в працевлаштуванні та 
підтримка, виплати в разі безробіття 

• Медичне страхування: медичне обслуговування, ліки, виплати в разі 
хвороби 

• Страхування від нещасних випадків: витрати на лікування та пенсія в разі 
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

• Страхування на випадок потреби в догляді: амбулаторний догляд, догляд 
у лікувально-виховному закладі, обладнання для догляду, внески на 
пенсійне страхування для осіб, які надають послуги догляду 



 
 
 
Німецьке пенсійне страхування 
 
Обов’язкове пенсійне страхування є важливою частиною системи соціального 
забезпечення. У Німеччині воно існує вже понад 130 років. 
 
Обов’язкове пенсійне страхування забезпечує Deutsche Rentenversicherung. Ця 
установа — ваш надійний партнер щодо всіх питань, пов’язаних із пенсійними 
відрахуваннями. Ми виплачуємо пенсію за віком або в разі непрацездатності та 
пропонуємо широкий спектр послуг навіть протягом вашого трудового життя. 
Deutsche Rentenversicherung має відділення по всій Німеччині. 
 
Починаючи трудове життя, ви автоматично стаєте членом Deutsche 
Rentenversicherung. Ми надаємо вам захист із першого дня роботи, наприклад, 
якщо ви більше не можете працювати на повний робочий день після нещасного 
випадку або хвороби, тобто маєте обмежену працездатність. Deutsche 
Rentenversicherung допоможе вам із профілактикою та реабілітацією, якщо це 
допоможе вам повернутися до роботи. А якщо на додаток до цього ви хочете 
подбати про фінансове забезпечення в старості, ми розповімо, які є варіанти і 
як це працює. 
 
Наших членів ми також називаємо застрахованими особами. 
 
Ваш страховий номер 
Усі застраховані особи Deutsche Rentenversicherung отримують страховий 
номер та особистий рахунок. Тут зберігаються всі дані, які враховуються для 
вашої майбутньої пенсії. Сюди входить інформація про дохід, а також про 
періоди шкільного та професійного навчання, безробіття та хвороб. 
 
Страховий номер — це ваш особистий ідентифікатор. Ця послідовність цифр 
також містить вашу дату народження та першу літеру вашого прізвища. 
Страховий номер може виглядати, наприклад, ось так: 
 
65 170892 J 008 
 
Якщо ви маєте запитання щодо свого облікового запису або хочете подати 
заявку, не забудьте вказати свій страховий номер. 
 
Наша порада 
Про реєстрацію в нашій установі та присвоєння страхового номера 
зазвичай дбають каси медичного страхування, Федеральне агентство 
зайнятості або ваш роботодавець. Якщо у вас уже є страховий номер, 
повідомте його своєму роботодавцю під час прийому на роботу. 
 
 
Ваші внески 
Соціальне забезпечення коштує грошей. Розмір виплат кожної людини 
залежить від рівня заробітної плати. Маленький дохід — маленький внесок, 
великий дохід — великий внесок. 



 
Про своєчасну сплату внесків дбає ваш роботодавець. Він утримує суму вашого 
внеску, додає до неї таку ж суму зі свого боку, а потім пересилає ці гроші далі. 
Наразі ви та ваш роботодавець сплачуєте по 18,6 % вашого валового заробітку 
як внесок на пенсійне страхування. Ці внески дають вам право на виплати за 
схемою пенсійного страхування. 
 
Про розмір пенсії, на який ви можете очікувати, ви можете дізнатися з пенсійної 
довідки, яку ми надсилатимемо вам щороку після того, як вам виповниться 27 
років і ви матимете страховий стаж п’ять років. 
 
Наші послуги 
У відповідь на внески ви можете очікувати від нас виплат. Ми виплачуємо:  

• пенсію за віком; 
• пенсію в разі втрати працездатності; 
• пенсію у зв’язку із втратою годувальника; 
• виплати на профілактичне лікування та реабілітацію. 

 
Застраховані особи повинні спочатку сплачувати внески протягом п’яти років, 
перш ніж вони зможуть розраховувати на пенсійні виплати. Однак у разі 
нещасного випадку на виробництві ви маєте захист від моменту першого 
внеску. Більшість пенсій вимагають досягнення певного віку. 
 
Пенсійне страхування має такий принцип: що більше та довше ви будете 
платити внески, то вищою буде ваша майбутня пенсія.  
 
Окрім внесків підвищити розмір пенсії також можна за рахунок часу, протягом 
якого ви виховували дітей чи доглядали за родичами. Наприклад, перші три 
роки життя вашої дитини обліковуватимуться для вас так, ніби ви заробляли 
стільки ж, скільки й середня застрахована особа. Для цього не потрібно платити 
власні внески.  
 
У разі смерті родичі загиблого також отримують виплати: Deutsche 
Rentenversicherung виплачує пенсії вдовам, вдівцям і сиротам. 
 
Що таке виплати на профілактичне лікування та реабілітацію? 
Виплати на профілактичне лікування можуть допомогти, коли у вас виникнуть 
перші проблеми зі здоров’ям, які можуть вплинути на вашу працездатність у 
майбутньому.  
 
Якщо ваша працездатність уже є обмеженою або знаходиться під серйозною 
загрозою через хворобу чи нещасний випадок, ви можете скористатися 
медичною реабілітацією. Це відбувається як у форматі стаціонарного лікування 
в реабілітаційній клініці, так і амбулаторно поблизу вашого місця проживання. 
Ми також пропонуємо виплати на долучення до трудового життя. Вони можуть 
використовуватися для придбання спеціальних допоміжних засобів на робочому 
місці, переобладнання для інвалідів або повного перенавчання. Під час 
реабілітації установа пенсійного страхування виплачує перехідну фінансову 
допомогу. 
 



Якщо ви більше не можете працювати взагалі, ви можете отримати пенсію за 
інвалідністю. Вона виплачується як компенсація попередніх заробітків і надає 
вам кошти для існування. 
 
 
 
Ваше пенсійне страхування — 
лише за крок від вас 
 
Deutsche Rentenversicherung надає широкий спектр інформації, до якої можна 
отримати доступ багатьма способами. Однак більшість інформації доступна 
лише німецькою мовою. 
 
Початковий огляд і докладні поради про наші консультаційні послуги можна 
знайти на сайті www.deutsche-rentenversicherung.de в Інтернеті. Частково 
інформація подається англійською та іншими мовами, і деякі відомості також 
перекладено українською мовою. Ви також можете зв’язатися з нами 
безпосередньо онлайн. 
 
Наша порада 
На веб-сайті www.make-it-in-germany.com ви також знайдете загальну 
інформацію. На сайті www.refugeeguide.de наведено безкоштовні поради 
кількома мовами щодо організації життя в Німеччині. Усі заходи з 
допомоги біженцям з України зведено на новій платформі 
germany4ukraine.de (Німеччина для України). 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/Kontaktformular/kontaktformular_node.html
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.refugeeguide.de/
https://www.germany4ukraine.de/

