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PLANONG PENSIYON NG CANADA - MGA BENEPISYO SA 

PAGKABALDA 

 
Ano ang mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP? 

 

Ang mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP ay buwanang benepisyo na ibinabayad 

sa mga kontribyutor ng CPP na hindi maaaring mag-trabaho nang regular sa 

anumang trabaho dahil sa isang malubha at matagal nang pisikal at/o 

pangkaisipang pagkabalda.  

 

Ano ang mga posibleng pakinabang sa sabay na pagtanggap ng mga benepisyo ng 

WCB at CPP? 

 

Ang iyong pangkalahatang buwanang kita ay kadalasang mas mataas. At saka, ang 

iyong mga umaasang anak ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang 

buwanang benepisyo ng anak mula sa CPP kung ikaw ay naaprubahan para sa 

isang benepisyo sa pagkabalda. Ang buwanang benepisyo ng anak ay walang 

epekto sa iyong mga benepisyo sa kawalan ng suweldo ng WCB. Ang iyong mga 

benepisyo sa pagreretiro ng CPP ay maaaring maging mas mataas kung ikaw ay 

tumatanggap ng mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP bago ang edad na 65.  

 

Ang mga benepisyo ba sa pagkabalda ay dapat ipagbayad ng buwis? 

 

Ang mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP ay taxable o dapat ipagbayad ng 

buwis. Gayunman, kung ito lamang ang iyong kita na dapat ipagbayad ng buwis, 

ang mga implikasyon ng buwis ay dapat ibaba sanhi ng pangunahing kredito ng 

personal na buwis sa kapwa panlalawigan at pederal na mga buwis.  

 

Ano ang epekto ng pangongolekta ng CPP disability (pagkabalda) sa aking mga 

benepisyo sa kawalan ng suweldo ng WCB? 

 

Ang mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP ay itinuturing na isang kolateral na 

benepisyo, na nangangahulugan na hindi ka maaaring makatanggap ng mga 

benepisyo sa kawalan ng suweldo mula sa WCB at ng mga benepisyo sa 

pagkabalda ng CPP para sa parehong pinsala o sakit na may kaugnayan sa 

trabaho. Isasaayos ng WCB ang iyong mga benepisyo sa kawalan ng suweldo. 

Gayunman, ang pinagsamang kabuuang halaga ng dalawang benepisyo bawat 

buwan ay karaniwang mas marami kaysa sa iyong maaaring tanggapin kung ikaw ay 

nangongolekta lamang ng mga benepisyo sa kawalan ng suweldo ng WCB.  

 

Kung ikaw ay naaprubahan para sa mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP, 

karaniwan ang iyong karapatan ay ilalagay sa naunang petsa at masakop ang isang 

yugto ng panahon kung kailan mo dating natanggap ang mga benepisyo sa 
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pagkawala ng suweldo ng WCB. Ibig sabihin nito ay maaaring kailanganin mong 

gamitin ang iyong inisyal na tseke mula sa CPP disability (pagkabalda) upang 

mabawi ang ginawang labis na pagbabayad. 

 

Kung ang iyong pagiging karapat-dapat para sa CPP disability (pagkabalda) ay hindi 

lamang ang resulta ng pinsala o sakit na may kaugnayan sa trabaho, maaaring 

gamitin lamang ng WCB ang isang bahagi ng iyong benepisyo sa pagkabalda ng 

CPP upang isaayos ang iyong mga benepisyo sa kawalan ng suweldo ng WCB na 

nagreresulta sa mas maraming pera para sa iyo.  

 

Ano ang epekto ng pangongolekta ng mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP sa 

aking mga benepisyo sa pagreretiro ng CPP? 

 

Ang iyong mga benepisyo sa pagreretiro ng CPP ay maaaring maging mas mataas 

kung tumatanggap ka ng mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP bago ang edad 65 

kaysa kung hindi mo kokolektahin ang mga benepisyo sa pagkabaldang ito.  Dahil 

itinuturing ng CPP na ikaw ay mayroong isang malubha at matagal nang 

pagkabalda na nakakaapekto sa iyong mga kontribusyon sa pondo ng CPP, ang 

haba ng panahon na ginagamit upang kalkulahin ang katapusan ng iyong mga 

benepisyo sa pagreretiro ng CPP ay isasaayos, at pinoprotektahan ang halaga ng 

iyong pensyon sa pagreretiro mula sa CPP. 

 

Ang pagbabago ba sa mga benepisyo sa pagkawala ng sahod ng WCB ay 

nakakaapekto sa aking WCB retirement annuity (kinita sa pagreretiro sa loob ng isang 

taon)? 

 

Ang iyong WCB annuity (kinita sa isang taon) ay maaaring mas mababa kapag ikaw 

ay naging 65. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa WCB 

fact sheet na may pamagat na Retirement Annuities.  

 

Sino ang maaari kong kausapin kung gusto ko ng karagdagang impormasyon?  

 

Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagtanggap ng mga 

benepisyo sa pagkabalda ng WCB at CPP nang sabay – o ng isang pagtantiya ng 

iyong WCB retirement annuity (kinita sa pagreretiro sa loob ng isang taon) – tawagan 

ang iyong Tagapamahala ng Kaso ng WCB.  

 

Upang simulan ang proseso ng pagtantiya kung paano makaka-apekto ang mga 

benepisyo sa pagkabalda ng CPP sa iyong mga benepisyo sa pagkawala ng sahod 

ng WCB, tawagan ang CPP at tanungin sila kung ano iyong magiging benepisyo sa 

pagkabalda kung ikaw ay magiging karapat-dapat. Pagkatapos ito ay maaari mong 

ipadala sa iyong Tagapamahala ng Kaso ng WCB upang magkaroon ng 

nakumpletong kalkulasyon. 



 

Ang lathalang ito ay ipinapagkaloob bilang pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayon 

na maging legal na payo, at hindi dapat asahan na bilang tulad. 
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Paano ako mag-aapply? 

 

Upang mag-apply para sa mga benepisyo sa pagkabalda ng CPP, ikaw at ang iyong 

doktor ay dapat punan ang hiwalay na mga pormularyo ng aplikasyon at isumite ang 

mga ito sa Service Canada.  

 

Ang CPP ay mayroong proseso sa pag-aapela kung ikaw ay hindi sumasang-ayon sa 

kanilang desisyon sa iyong aplikasyon. Maaaring kunin ang mga pormularyong ito sa 

anumang opisina ng Minister of Employment and Social Development Canada 

(ESDC) at isinumite sa pamamagitan ng iyong local na Sentro ng Serbisyo ng 

Canada. 

 

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon sa Mga Benepisyo sa 

Pagkabalda ng CPP? 

 

Para sa mga serbisyo sa Ingles: tumawag nang walang bayad sa 1-800-277-9914  

Para sa mga serbisyo sa Pranses: 1-800-277-9915 

TTY (ATS) na aparato: 1-800-255-4786 

 

Online 

Ingles:  

www.esdc.gc.ca/en/cpp/disability/index.page 

 

Pranses: 

www.edsc.gc.ca/fr/rpc/invalidite/index.page 

 

Personal – Pumunta sa isang Sentro ng Serbisyo ng Canada. 

http://www.esdc.gc.ca/en/cpp/disability/index.page

