
Vui lòng liên hệ 1800 1786 hoặc Tư vấn Tài chính 
của Sun Life Việt Nam để được tư vấn thêm.

Giải pháp phúc lợi toàn diện từ Sun Life Việt Nam, 
an tâm vui hưởng tuổi về hưu.

Hotline: 1800 1786

Tầng 29, Vietcombank Tower, 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
ĐT : [84.28] 629 85 888 Web : www.sunlife.com.vn
Fax: [84.28] 629 85 999 Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM.
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Nhân lực luôn là tài sản quý giá, là chìa khóa 
vàng dẫn đến sự thành công của doanh 
nghiệp. Xác định được vai trò quan trọng 
của nguồn lực con người, doanh nghiệp 
luôn có chiến lược đầu tư dài hạn để phát 
triển nguồn lực quý giá này nhằm đảm bảo 
cho sự phát triển ổn định, vững bền. 

Với mong muốn được đồng hành, hỗ trợ 
Doanh nghiệp trong sứ mệnh thu hút và 
gìn giữ nhân tài, Sun Life Việt Nam giới 
thiệu giải pháp SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn, 
một giải pháp phúc lợi toàn diện và hiệu 
quả, giúp nhân viên yên tâm gắn bó và 
cống hiến tận tâm cho sự phát triển chung 
của Doanh nghiệp.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA SUN - HƯU TRÍ THANH NHÀN

 Giúp quan tâm chăm lo đời sống  
 nhân viên khi nghỉ hưu.

 Thu hút người tài, phát triển nguồn  
 nhân lực chất lượng và bền vững.

 Duy trì gắn kết lâu dài giữa nhân viên  
 và doanh nghiệp.

 Được thuận lợi về thuế thu nhập  
 doanh nghiệp.

 Mang đến giải pháp hưu trí hiệu quả,  
 bổ sung nguồn thu nhập đều đặn  
 sau khi nghỉ hưu.

 Tăng cường bảo vệ tài chính trước  
 các rủi ro trong cuộc sống.

 Giúp yên tâm làm việc, ổn định và  
 gắn bó cùng doanh nghiệp dài lâu.

 Được thuận lợi về thuế thu nhập  
 cá nhân.

Dành cho Doanh nghiệp Dành cho Nhân viên

THÔNG TIN CƠ BẢN

Tuổi nghỉ hưu
Từ 18 đến 54 (Nữ) / 59 (Nam)
(Có thể gia hạn đến tối đa 
69 tuổi)

Tuổi tham gia
Từ 18 đến 54 (Nữ) / 59 (Nam)
(Có thể gia hạn đến tối đa 
69 tuổi)

Đóng phí bảo hiểm 
(Doanh nghiệp +

Nhân viên)

Chi trả Quyền lợi

Quyền lợi hưu trí 
định kỳ (chi trả định 
kỳ khi nhân viên đến 
tuổi nghỉ hưu). 

Quyền lợi tử vong 
hoặc Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn.

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN

HƯU TRÍ
CỦA NHÂN VIÊN

Cộng 
lãi và thưởng

Trừ
các khoản phí

Thời hạn chi trả

 Thời gian nhận Quyền lợi  
 hưu trí định kỳ

  15, 20 hoặc 25 năm tùy  
 theo lựa chọn của nhân viên
.

Thời hạn tích lũy

  Thời gian có thể đóng  
 phí bảo hiểm

  Bắt đầu từ ngày tham  
 gia hợp đồng đến Tuổi  
 nghỉ hưu

Thời hạn bảo hiểm       Thời hạn tích lũy       Thời hạn chi trả
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SUN - HƯU TRÍ THANH NHÀN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?



Hưu trí định kỳ Lãi và thưởng Thuận lợi về thuế
Tử vong hoặc 

Thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn

THUẾ

Kết thúc 
hợp đồng

Tuổi 
nghỉ hưu

Quyền lợi hưu trí định kỳ 
(15, 20 hoặc 25 năm)

QUYỀN LỢI HƯU TRÍ ĐỊNH KỲ

CÁC KHOẢN LÃI VÀ THƯỞNG HẤP DẪN

Giá trị tài khoản hưu trí của nhân viên sẽ không ngừng tăng trưởng nhờ được hưởng các khoản lãi 
và thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian tham gia hợp đồng. 

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Kết thúc 
hợp đồng

Tham gia
hợp đồng

Năm HĐ thứ 11 Tuổi nghỉ hưu

3 - Thưởng duy trì hợp đồng 4 - Thưởng hoàn tất đóng phí

5 - Thưởng tuổi vàng

1 - Lãi đầu tư

2 - Lãi ưu đãi
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 Được chi trả tại cuối mỗi Năm hợp đồng  
 từ năm thứ 11 đến Tuổi nghỉ hưu.

 Bằng 1% tổng các khoản Phí bảo hiểm  
 cơ bản đã đóng trong mỗi Năm hợp đồng.

Giá trị tài khoản hưu trí (đồng) Lãi suất ưu đãi

Tỉ lệ %
(theo Thời hạn tích lũy)

Thưởng tuổi vàng

Lãi ưu đãi(1): được chi trả tại cuối mỗi Năm hợp đồng trong suốt Thời hạn tích lũy 

3 Thưởng duy trì hợp đồng(2)

 Được chi trả tại Tuổi nghỉ hưu của  
 nhân viên.

 Bằng toàn bộ Phí quản lý hợp đồng đã  
 khấu trừ trong suốt Thời hạn tích lũy.

4 Thưởng hoàn tất đóng phí(3)

Thưởng tuổi vàng(3): được chi trả tại Tuổi nghỉ hưu của nhân viên 

2

5

Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu 0,25%

Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu 0,50%

Từ 500 triệu trở lên 0,75%

Thời hạn tích lũy Tỉ lệ %

6 đến 10 năm 1%

11 đến 15 năm 4%

16 đến 20 năm 5%

21 đến 25 năm 6%

26 đến 30 năm 7,5%

31 đến 35 năm 8,5%

36 đến 52 năm 11%

Lãi suất ghi nhận được công bố hàng tháng trên website của Sun Life Việt Nam và luôn đảm bảo 
không thấp hơn mức lãi suất cam kết như sau:

Giá trị tài khoản hưu trí
trung bình trong 60 tháng

liền kề trước Tuổi nghỉ hưu

Lãi đầu tư: được chi trả dựa vào kết quả đầu tư của Quỹ Hưu trí1

Trước Tuổi nghỉ hưu Từ Tuổi nghỉ hưu

Năm hợp đồng

Lãi suất đảm bảo 
hàng năm

Từ năm 11 
trở đi6 - 103 - 51 - 2

5% 4% 3% 2%

1%
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Lãi đầu tư Lãi suất ghi nhậnGiá trị tài khoản hưu trí Lãi ưu đãi Lãi suất ưu đãiGiá trị tài khoản hưu trí



MINH HỌA GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HƯU TRÍ 

Giá trị tài khoản hưu trí tại Tuổi nghỉ hưu được dùng để chi trả Quyền lợi hưu trí định kỳ trong 15, 
20 hoặc 25 năm tùy theo lựa chọn của nhân viên.

Mức đóng góp
2 / 4 / 6 triệu đồng/tháng  

Giá trị tài khoản hưu trí 
được minh họa ở mức 
Lãi suất đảm bảo  

Tuổi nghỉ hưu
60 tuối/Nam - 55 tuổi/Nữ  

Số tiền bảo hiểm
100 triệu đồng  

6 triệu đồng/tháng

1.180.331          2.409.759  

1.354.570 

1.837.869  899.031              

660.534               

456.205              

124.787               

279.168               

938.481  

572.061  

258.127  

25

30

35

40

45

50

1.174.828          

3.055.993  

1.832.839 

1.349.859 

2.403.288  

893.768                

654.080                

451.481               

274.900                

934.232 

568.519  

25

30

35

40

45

50

1.496.148          

120.799               255.235  55

Mức đóng góp

Tuổi tham gia Giá trị tài khoản hưu trí tại Tuổi nghỉ hưu (ngàn đồng)

2 triệu đồng/tháng 4 triệu đồng/tháng

Nữ  

Nam

3.636.163 

2.776.067  

2.048.026 

1.421.404 

869.563  

392.134   

4.614.878 

3.630.902  

2.771.110 

2.043.429 

1.417.307 

866.226   

389.564  

(1) Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và tài khoản hưu trí đang không bị đóng tạm thời. 

(2)  Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ hàng năm trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên. 

(3) Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực và tài khoản hưu trí chưa từng bị đóng tạm thời trong vòng  
 36 tháng liền kề trước Tuổi nghỉ hưu.

(4)   Thương tật toàn bộ vĩnh viễn xảy ra trước tuổi 66.

Ghi chú:

Tăng cường hỗ trợ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

đa dạng (theo quy định thẩm định của Sun Life Việt Nam).

GIA TĂNG BẢO VỆ TOÀN DIỆN 

Doanh nghiệp Nhân viên

Khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp lên đến 36 triệu đồng/năm/nhân viên

Khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập 
cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm

THUẬN LỢI VỀ THUẾ

Giá trị 
tài khoản hưu trí

QUYỀN LỢI TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

Trước Tuổi nghỉ hưu

Giá trị lớn hơn giữa

Từ Tuổi nghỉ hưu

Số tiền 
bảo hiểm

Hỗ trợ chi phí 
hậu sự

Giá trị 
tài khoản hưu trí

và

30 triệu đồng

Tử vong 
hoặc 

Thương tật 
toàn bộ 

vĩnh viễn(4)
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PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN

1. PHÍ BẢO HIỂM

 Phí bảo hiểm cơ bản là khoản phí bảo hiểm được tính toán dựa trên Số tiền bảo hiểm, tuổi và  
 giới tính của nhân viên tại thời điểm tham gia hợp đồng hoặc tại thời điểm Giá trị tài khoản hưu trí  
 được chuyển đến từ công ty bảo hiểm khác.
 Phí bảo hiểm đóng thêm là khoản đóng góp thêm ngoài Phí bảo hiểm cơ bản của Năm hợp đồng  
 hiện tại.

2. CÁC CHI PHÍ

 Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ  
 vào Giá trị tài khoản hưu trí. Phí ban đầu được quy định như sau:

 Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hưu trí trong Thời hạn tích lũy  
 để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro của hợp đồng. 

 Phí quản lý hợp đồng: được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hưu trí để chi trả các chi phí  
 liên quan đến việc quản lý và duy trì hợp đồng. Phí quản lý hợp đồng là 45.000 đồng/tháng trong  
 Thời hạn tích lũy và 30.000 đồng/tháng trong Thời hạn chi trả.

 Phí quản lý quỹ: được dùng để trang trải cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ hưu trí. Phí  
 quản lý quỹ được tính trên Giá trị tài khoản hưu trí, tối đa là 2%/năm và được khấu trừ trước khi  
 Sun Life Việt Nam công bố lãi suất ghi nhận. 

 Phí chuyển tài khoản: chỉ áp dụng khi có yêu cầu chuyển tài khoản hưu trí sang công ty bảo hiểm  
 khác và tính bằng % của Giá trị tài khoản hưu trí được chuyển như sau:

Năm hợp đồng

% Phí bảo hiểm cơ bản

1 2 - 3

20% 10%

3% 2%% Phí bảo hiểm đóng thêm

4 - 10

1%

1%

Từ năm thứ 11 trở đi

0%

0%

Năm hợp đồng

% Giá trị tài khoản hưu trí 
được chuyển

1

5%

2

4%

3

3%

4

2%

5

1%

Từ năm thứ 6 trở đi

0%

THÔNG TIN CẦN BIẾT

CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

Doanh nghiệp và nhân viên chủ động 
xây dựng kế hoạch hưu trí với các quyền: 

 Đóng góp linh hoạt

 Tạm thời đóng tài khoản hưu trí

 Kích hoạt tài khoản hưu trí

CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

Lưu ý: Hợp đồng bảo hiểm hưu trí là một cam kết dài hạn và Giá trị tài khoản hưu trí chỉ được rút trước 
Tuổi nghỉ hưu theo các quy định của pháp luật hiện hành:

  Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; hoặc

 Bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo; hoặc 

 Công dân Việt Nam định cư hợp pháp tại nước ngoài.

Tài liệu này là Tài liệu giới thiệu sản phẩm. Chi tiết về quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được 
quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Quyền lợi tử vong không áp dụng cho 
các trường hợp: 

 Tự tử trong vòng 2 năm. 

 Bệnh AIDS hoặc các bệnh có liên quan  
 AIDS.

 Các loại trừ khác theo quy định tại Quy tắc  
 và Điều khoản sản phẩm.

Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn không 
áp dụng cho các trường hợp:

 Sử dụng chất kích thích, ma túy, tự gây thương tích.

 Bị thương tật hoặc tai nạn trước Ngày hiệu lực  
 hợp đồng, ngày khôi phục hiệu lực hoặc ngày  
 kích hoạt tài khoản hưu trí.

 Hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật.

 Các loại trừ khác theo quy định tại Quy tắc và  
 Điều khoản sản phẩm.

TÓM TẮT CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
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