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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

Nữ từ 55 tuổi, Nam từ 60 tuổi.
(Có thể gia hạn đến tối đa 70 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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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 
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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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