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Sau nhiều năm tháng lao động và cống hiến, khoảng thời gian nghỉ hưu là 

khoảng thời gian mỗi người đều xứng đáng được hưởng cuộc sống an nhàn 

mà không còn những vướng bận về mặt tài chính. Để đạt được điều này, 

chúng ta cần có một giai đoạn chuẩn bị kỹ càng từ rất sớm. Thấu hiểu được 

mong muốn đó, SSIAM đã xây dựng sản phẩm Quỹ Hưu Trí Tự Nguyện, như 

một công cụ giúp cho người lao động tích lũy tài sản một cách bền vững, 

mang lại an toàn tài chính, giúp cho doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết 

và đảm bảo phúc lợi dài lâu cho người lao động.

ĐẦU TƯ AN TOÀN
AN NHÀN TUỔI GIÀ

Quỹ Hưu Trí SSIAM



Lợi ích của quỹ hưu trí

Đối với doanh nghiệp

Cơ chế phúc lợi hấp dẫn, tăng sự gắn kết với người lao động

Linh hoạt trong thiết kế số tiền, thời hạn trao quyền lợi cho
người lao động

Ưu đãi thuế (đến 3 triệu VNĐ/tháng/người lao động)

Đối với người lao động

Có thêm nguồn thu nhập cho giai đoạn nghỉ hưu

Đầu tư an toàn, hiệu quả, lựa chọn Quỹ đa dạng theo
nhu cầu đầu tư

Linh hoạt rút tiền từ tài khoản hưu trí trước giai đoạn
nghỉ hưu với mức thuế 10%

Ưu đãi thuế (đến 1 triệu VNĐ/tháng)



Đối tượng tham gia Quỹ Hưu Trí

Đối tượng tham gia
Quỹ Hưu Trí

Doanh nghiệp / người sử 
dụng lao động đóng góp 
vào quỹ hưu trí cho người 
lao động đang công tác tại 

đơn vị của mình.

Người lao động tham gia 
quỹ hưu trí thông qua 
doanh nghiệp / người sử 

dụng lao động

Cá nhân/người lao động tự 
do trực tiếp tham gia quỹ 

hưu trí

Độ tuổi tham gia của người 
lao động: từ 18 tuổi đến 

65 tuổi 

 Doanh nghiệp và người lao động có thể cùng góp vốn vào quỹ hưu trí để mang lại giá trị đầu tư lớn hơn   
 cho người lao động

 Đến khi nghỉ hưu, có hai chọn lựa cho Người Lao Động nhận chi trả: nhận chi trả hàng tháng hoặc một lần. 



Các lựa chọn Quỹ Hưu Trí của SSIAM

QUỸ HƯU TRÍ
ĐỘC LẬP

QUỸ HƯU TRÍ
AN YÊN

QUỸ HƯU TRÍ
SUNG TÚC

Quỹ đầu tư trên cơ sở thận 
trọng. Phù hợp với Người 
Lao Động có khả năng chấp 

nhận rủi ro thấp.

Quỹ đầu tư trên cơ sở cân 
bằng rủi ro. Phù hợp với 
Người Lao Động có khả năng 
chấp nhận rủi ro trung bình.

Quỹ đầu tư trên cơ sở tối ưu 
hóa lợi nhuận. Phù hợp với 
Người Lao Động có khả năng 

chấp nhận rủi ro cao.

Bên cạnh khẩu vị rủi ro/kỳ vọng về lợi nhuận, Người Lao Động có thể lựa chọn Quỹ Hưu Trí
phù hợp dựa trên: tuổi tác khi tham gia, thời gian đóng góp dự kiến đến khi nghỉ hưu, các nhu 
cầu đặc thù khác …

Kỳ vọng lợi nhuận: Kỳ vọng lợi nhuận: Kỳ vọng lợi nhuận:

6% / NĂM 8% / NĂM 10% / NĂM



Minh họa lợi nhuận khi tham gia Quỹ Hưu Trí

Đi làm Đã nghỉ hưu

35 tuổi

Quản lý cấp trung - Nữ 35 tuổi

60 tuổi 100 tuổi

Đóng góp 25 năm vào Quý 
An Yên (Lợi nhuận kỳ vọng 

8%/năm) 

Nhận Lương Hưu

Tài khoản hưu trí khi NLĐ 
60 tuổi:

8,9 tỷ VNĐ
(Tương đương ±2,66 tỉ VNĐ tại 
thời điểm 2022 sau khi tính ảnh 

hưởng của lạm phát) 

1tr/tháng

5tr/tháng

4tr/th
áng

Doanh nghiệp

Người lao động

Khoản đóng góp
bổ sung

Giả định rằng NLĐ rút tài sản theo định kỳ hàng tháng, 
NLĐ có thể rút 36,66tr VNĐ/tháng vĩnh viễn. Số tiền 
này sẽ tương đương với 10,83tr VNĐ/tháng tại thời 

điểm 2022 nếu tính ảnh hưởng của lạm phát



Hiệu quả vượt trội của lãi kép: khi đầu tư mang lại lợi nhuận, số tiền lợi nhuận đó tiếp tục được tái đầu tư. Khi tiền lợi nhuận được 
cộng dồn càng nhiều thì tiền lợi nhuận của những giai đoạn sau càng cao. 

Theo bảng mô phỏng, khi đầu tư tích lũy trong 25 năm có thể đạt mức tài sản khoảng 8,9 tỷ đồng, nhưng nếu thời gian đầu tư 
kéo dài 40 năm, tài sản tích lũy có thể lên tới 31,8 tỷ đồng). Do đó, đầu tư càng sớm, thời gian đầu tư càng dài, càng có thể 
mang lại hiệu quả ấn tượng.

Năm

Năm 1 10,000,000 120,000,000 123,095,476

10,000,000 240,000,000 256,038,590

10,000,000 3,000,000,000

10,000,000 4,200,000,000 21,211,418,999

10,000,000 4,800,000,000 31,888,685,522

Năm 2

Năm 25

Năm 35

Năm 40

Mức đóng
góp / tháng

Tổng đóng góp
cuối năm (tích lũy)

Tổng giá trị tài khoản
hưu trí (tích lũy)

Lương hưu tương đương
hàng tháng

8,999,01,488

501,506

1,043,133

86,417,947

129,918,452

36,663,083

Giá trị tài khoản hưu trí khi
NLĐ nghỉ hưu ở 60 tuổi



Quy trình tham gia quỹ hưu trí

NLĐ Đăng ký tham 
gia quỹ

SSIAM mở tài khoản 
hưu trí và thông báo 

cho NLĐ

VSD Thông báo kết quả 
phân bổ cho SSIAM để 
thông báo cho DN và NLĐ

SSIAM thực hiện xác nhận 
danh sách đóng góp và VSD 

thực hiện phân bổ CCQ

Ngày giao dịch T

Chuyển tiền
đóng góp

Thời gian giao dịch các Quỹ Hưu Trí: Thứ tư tuần thứ 2 và thứ tư tuần thứ 4 của tháng

Việc thay đổi Quỹ Hưu Trí tham gia được tiếp nhận 1 lần/năm trước thời điểm chốt sổ lệnh Ngày Giao Dịch đầu tiên của
tháng 9 

Mức chi trả hàng tháng sẽ được xem xét lại hai (2) lần/năm. Người Tham Gia Quỹ gửi yêu cầu thay đổi số tiền chi trả hàng 
tháng trước thời gian chốt sổ lệnh của Ngày Giao Dịch đầu tiên của tháng 3 và tháng 9 hàng năm



Vài nét về SSIAM
• Thành lập năm 2007, SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý tài sản tại Việt Nam cho nhà đầu tư tổ chức 
và cá nhân trong nước và nước ngoài. SSIAM cung cấp các sản phẩm đầu tư trên hầu hết các loại tài 
sản đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. 
• Công Ty thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI (SSI), công ty chứng khoán 
lớn nhất Việt Nam về quy mô thị trường và doanh thu. 
• Đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản cũng như hiểu biết chuyên sâu về thị 
trường nội địa.

Địa chỉ: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội    |   Tel: (+84.24) 3936 6321 - (+84.24) 6288 8885   |   Fax: (+84.24) 3936 6337www.ssiam.com.vn


