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Vì sao chúng ta cần tích lũy cho hưu trí? 

Bạn có
biết?

Người cao tuổi chiếm 22% dân 
số thế giới vào năm 2050, 80% 
trong số đó sẽ sống ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình  

Tuổi thọ trung bình trên 
toàn thế giới vào năm 2050

Tỷ lệ các quốc gia có hệ thống 
bảo trợ xã hội toàn diện 

Chi phí quỹ hưu trí cho người từ 
60 tuổi trở lên trên tổng thu 
nhập quốc dân 

47% nam giới và 23.8% nữ giới 
cao tuổi vẫn đang tham gia lao 
động 

(Theo báo cáo tóm tắt “Già hóa trong thế kỷ 21” của Quỹ dân số Liên hợp quốc và Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế)
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Vì sao chúng ta cần tích lũy cho hưu trí? 

Nguồn: Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê vào năm 2019 
https://vtv.vn/xa-hoi/muu-sinh-o-nguoi-cao-tuoi-nuoc-den-dau-bac-cau-den-day-20210109185101272.htm
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Thực trạng 
người cao tuổi tại Việt Nam

11 17triệu % 8%70
%

Hiện cả nước 
có hơn 11 triệu 
người cao tuổi, 
chiếm gần 12% 

dân số.

Theo dự báo, 
trong 10 năm 
nữa, người cao 
tuổi sẽ chiếm 

17% dân số.

Khoảng 70% 
người cao tuổi 
ở Việt Nam 
vẫn đang tiếp 
tục lao động 
kiếm sống và 
không có tích 

lũy vật chất.

Tỷ lệ người cao 
tuổi thuộc hộ 
nghèo cao, 
trên 8% so với 
4% tỷ lệ nghèo 
chung của cả 

nước.
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Vì sao chúng ta cần tích lũy cho hưu trí? 
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Luật Bảo hiểm xã hội mới với nhiều thay đổi,
ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động khi nghỉ hưu

NỘI DUNG

Luât lao động 
Quy định tuổi nghỉ hưu

2012
Nam: 60 tuổi
Nữ: 55 tuổi

2006
  Nam: 30 năm
  Nữ: 25 năm

2006
Trung bình lương đóng 

bảo hiểm 5 năm cuối

2019
  Nam: 62 tuổi
  Nữ: 60 tuổi

2014
  Nam: 35 năm
  Nữ: 30 năm

2014
Trung bình lương 

toàn bộ thời gian đóng

Luật bảo hiểm xã hội
Điều kiện hưởng lương 

hưu 75%

Luật bảo hiểm xã hội
Lương hưu trung bình

CŨ MỚI
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Vì sao chúng ta cần tích lũy cho hưu trí? 
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Với điều kiện sống ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình ngày một tăng lên 
khiến thời gian bạn sống chung với  tuổi già cũng lâu không kém thời gian bạn 

trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, Luật BHXH mới khiến điều kiện nhận lương 
hưu ngày một thắt chặt. Nếu không chuẩn bị cho mình một kế hoạch hưu trí, sau 

khi về hưu bạn sẽ thế nào?

Thảnh thơi làm 
những điều mình thích

Tiếp tục lao động 
để đảm bảo thu nhập?

hay
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Tự do tài chính – Bắt đầu từ ngay hôm nay
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Tích sản hưu trí là gì?
Tích sản hưu trí là một tài khoản đầu tư riêng của 
bạn mở tại VNDIRECT. Hàng tháng bạn tiết kiệm từ 
thu nhập một khoản tiền đều đặn để nộp vào tài 

khoản Tích sản hưu trí. 

Tôn chỉ lựa chọn tài sản 
đầu tưcủa Tích sản 

Số tiền tiết kiệm của bạn được sẽ được sử dụng để 
đầu tư vào các sản phẩm đầu tư tiêu chuẩn của thị 
trường là Chứng chỉ quỹ mở nhằm mang lại lợi 
nhuận cao trong dài hạn, giúp số tiền tích lũy của 
bạn ngày càng gia tăng:
        Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF): có tiềm 
năng tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro tốt
        Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF): bảo 
toàn vốn với lãi suất hấp dẫn

KHÁM PHÁ NGAY

Đầu tư dài hạn 
giúp thời gian nghỉ hưu trở nên trọn vẹn,

 vì bạn luôn an tâm tài chính!
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Lợi ích nổi bật
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AN TOÀN

LINH HOẠT

HIỆU QUẢ

ĐƠN GIẢN

MINH BẠCH

Tài sản đầu tư là các 
Chứng chỉ quỹ uy tín

4 gói sản phẩm với thời 
gian đầu tư linh hoạt 

Đồng hành thiết lập kỷ luật 
đầu tư, kích hoạt lãi kép

Chủ động theo dõi hiệu quả 
và quản lý tài khoản riêng

Bắt đầu với số vốn nhỏ, chỉ 
từ 1 triệu đồng/tháng
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Đa dạng lựa chọn với 4 gói đầu tư
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Độ tuổi nên bắt đầu tích lũy

Thời gian tích lũy

50% - 50%

8 năm

Từ 40 – 50 tuổi

Gói 8 năm

Vững vàng tin cậy

70% - 30%

Từ 30- 40 tuổi

10 năm

Gói 10 năm

Hiệu quả dài hạn

Gói 5 năm

30% - 70%

Trên 50 tuổi

5 năm

An toàn đảm bảo

100%

Dưới 30 tuổi

15 năm

Tăng trưởng
vượt trội

Gói 15 năm

Tỷ lệ đầu tư 
Quỹ đầu tư cổ phiếu (VNDAF) 
Quỹ đầu tư trái phiếu (VNDBF)
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Minh họa quyền lợi sản phẩm
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Số tiền tích lũy Tích sản hưu trí sau 10 năm 

Tổng số tiền đầu tư  Gói 5 năm  (30%)  Gói 8 năm  (50%)  Gói 10 năm  (70%)  Gói 15 năm  (100%)

1.028.986.191đ
1.134.662.088đ
1.240.337.986đ

1.398.851.833đ

Giả định: 
      Số tiền đầu tư định Tích sản hưu trí: 5.000.000đ/tháng 
      Thời hạn đầu tư: 10 năm 
      Quỹ đầu tư chủ động VND (VNDAF) đạt lợi nhuận bình quân 12%/năm trong 10 năm, với biến động tương tự VNIndex giai đoạn 2010-2020
      Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF) đạt lợi nhuận bình quân 7%/năm
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Minh họa quyền lợi sản phẩm
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* Khoản tiền nhận định kỳ hàng tháng sẽ tăng dần 4%/năm để bù đắp lạm phát.

Truy cập ngay: https://tichsan.vndirect.com.vn để chủ động thiết kế Kế hoạch hưu trí của mình 

Nghỉ hưu với số tiền: 5,3 tỷ
 Số tiền đầu tư định kỳ: 5tr/tháng
 Số tiền đầu tư ban đầu: 30tr/tháng
 Tuổi dự định nghỉ hưu: 55 tuổi

Anh Quân - 33 tuổi
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Minh họa quyền lợi sản phẩm

11

Nghỉ hưu với số tiền: 5,3 tỷ
 Số tiền đầu tư định kỳ: 5tr/tháng
 Số tiền đầu tư ban đầu: 30tr/tháng
 Tuổi dự định nghỉ hưu: 55 tuổi

Anh Quân - 33 tuổi

Dòng tiền tích lũy đến hết năm 55 tuổi

Như vậy, từ năm 33 tuổi mỗi năm anh Quân đóng 63,25trđ (tương đương 5,3trđ/tháng), đến cuối năm 55 
tuổi anh Quân có 5,3 tỷ như kế hoạch. Và ngay cuối năm 55 tuổi, anh Quân nhận được 4%/giá trị khoản 
tích lũy 5,3 tỷ (tương đương 212trđ).

   Năm đầu tiên, giá trị đầu năm là số tiền ban đầu mà anh 
Quân có.  Các năm sau, giá trị đầu năm của năm sau bằng 
giá trị cuối năm trước.
   Lãi trong năm được tính bằng 10% giá trị đầu năm
   Khoản tiết kiêm hằng năm được tính dựa trên số tiền 
ban đầu, số tiền mong muốn khi về hưu và lãi suất kỳ 
vọng. 
   Giá trị cuối năm = Giá trị đầu năm + Lãi + Tiết kiệm hàng 
năm

Diễn giải:



TÍCH SẢN HƯU TRÍ  Tự do tài chính     Bắt đầu từ ngày hôm nay

Nội dung chính
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Nghỉ hưu với số tiền: 5,3 tỷ
 Số tiền đầu tư định kỳ: 5tr/tháng
 Số tiền đầu tư ban đầu: 30tr/tháng
 Tuổi dự định nghỉ hưu: 55 tuổi

Anh Quân - 33 tuổi

   Từ năm 56 tuổi, anh Quân không cần tích lũy 
hàng năm mà chỉ cần rút tiền từ quỹ hưu trí.
   Giá trị cuối năm = Giá trị đầu năm + Lãi
   Với lãi suất đầu tư dự kiến 10%/năm trong khi 
khoản tiền rút về chỉ 4%/giá trị tài khoản/năm 
sẽ tạo ra dòng tiền mãi mãi cho bạn.

Diễn giải:

Dòng tiền tích lũy đến hết năm 55 tuổi

Tại thời điểm kết thúc giai đoạn hưu trí - năm 80 tuổi:
sau khi nhận dòng tiền hàng năm, anh Quân nhận lại giá trị đầu tư cuối kỳ là 20,695 tỷ
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Dễ dàng tham gia chỉ với 3 bước
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Lựa chọn Gói 
Tích sản hưu 
trí phù hợp 
(số tiền và 
thời gian đầu 

tư)

Thực hiện 
chuyển tiền 
đầu tư hàng 
tháng hoặc 
đăng ký cắt 
tiền tự động.  

Nhận tiền định 
kỳ hàng tháng 
hoặc Rút toàn 
bộ số tiền nếu 
có nhu cầu.
Số tiền chưa rút 
vẫn tiếp tục 
được đầu tư 
sinh lời

ĐĂNG KÝ
DUY TRÌ
KỶ LUẬT
ĐẦU TƯ

THẢNH THƠI 
HƯỞNG LỢI
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Làm thế nào để lựa chọn Gói Tích sản hưu trí phù hợp?
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Khẩu vị rủi ro Độ tuổi Khả năng tài chính

Lựa chọn tỷ lệ phân bổ 
vào Quỹ đầu tư cổ phiếu 
(VNDAF) – Quỹ đầu tư 

trái phiếu (VNDBF)

Lựa chọn thời gian 
đầu tư

Lựa chọn số tiền đầu tư 
định kỳ - tối thiểu 1 triệu 

đồng/tháng

GÓI 5 năm
 
30%

70%

5 năm

8 năm

50%

50%

8 năm

10 năm

70% 

30% 

10 năm

15 năm

100%

0% 

15 năm

Tỷ lệ phân bổ VNDAF

Tỷ lệ phân bổ VNDBF

Thời gian đầu tư
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Biểu phí giao dịch
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Quỹ Cổ phiếu
Quỹ Đầu tư Chủ động VND 

(VNDAF - SIP)

Quỹ Trái phiếu
Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND 

(VNDBF)

Phí giao dịch của các quỹ

Phí quản lý tài khoản TSHT

Giá trị mua tối thiểu

Tần suất giao dịch

Phí giao dịch

100.000đ 100.000đ

Hàng ngày Hàng ngày

- Phí mua: Miễn phí
- Phí bán: 
+ Bán dưới 6 tháng: 2,5%
+ Bán trong vòng từ 2-6 tháng: 2%
+ Bán trong vòng từ 12-24 tháng: 1%
+ Bán sau 24 tháng: 0%

- Phí mua: 0.15%
- Phí bán: 
 + Bán trong vòng 3 tháng: 1% 
 + Bán trong vòng 3-6 tháng: 0,75%
 + Bán trong vòng 6-12 tháng: 0,5%
 + Bán sau 12 tháng: 0% 

Loại phí Quy định 

Phí Quản lý tài sản (AUM) Miễn phí tới 31/12/2022
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Kênh đăng ký và nhận tư vấn
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Hãy yêu thương bản thân và bảo vệ những người thân của bạn bằng

TÍCH SẢN HƯU TRÍ
để hướng tới tự do tài chính trong 20 năm tới

Mạng lưới giao dịch
VNDIRECT trên toàn quốc

Chuyên viên
quản lý tài khoản

Hotline
1900 5454 09

Cập nhật thông tin mới nhất và hữu ích của
Dịch vụ đầu tư & Quản lý tài sản qua kênh mạng xã hội

Vndirect VNDIRECT Vndirect-dcall


