
CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ AN VUI

THÔNG TIN CƠ BẢN

1      CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ AN VUI LÀ GÌ

Là chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện đầu
tiên tại Việt Nam được bộ Tài chính cấp phép

Phục vụ mục đích bổ sung thu nhập hưu trí và
nâng cao mức sống khi về già của người tham
gia

Người tham gia đóng góp định kỳ hàng tháng,
tối thiểu 1 triệu đồng/tháng

Lựa chọn đầu tư giữa 3 quỹ: Thịnh An, Phúc An
và Vĩnh An

Nhận chi trả theo tháng khi đạt tuổi hưu do
Nhà nước quy định, cho đến khi nhận hết phần
tiền đóng góp và phần lãi từ hoạt động đầu tư.
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Quỹ Thịnh An Quỹ Phúc An Quỹ Vĩnh An

NGƯỜI THAM GIA

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Danh mục đầu tư bao gồm chứng chỉ quỹ của
các quỹ cổ phiếu, trái phiếu và trái phiếu chính
phủ.

3      CÁC LỰA CHỌN ĐẦU TƯ 

QUỸ THỊNH AN QUỸ PHÚC AN QUỸ VĨNH AN

• Mức độ rủi ro cao, tương ứng
với khả năng sinh lời cao

• Phù hợp với người tham gia
độ tuổi từ 35 trở xuống

• Cân bằng giữa mức độ rủi ro
và khả nâng sinh lời

• Phù hợp với người tham gia
độ tuổi trên 35 tuổi

• Chiến lược đầu tư thận
trọng, an toàn

• Phù hợp với người tham gia
độ tuổi trên 50 tuổi

Phân bổ tài sản Phân bổ tài sản Phân bổ tài sản

Tỉ trọng đầu tư tối thiểu vào trái phiếu chính phủ và các quỹ trái phiếu Tỉ trọng đầu tư tối thiểu vào các quỹ cổ phiếu

KHUYẾN CÁO: Tài liệu này dành cho mục đích quảng bá, được phát hành bởi Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”). Tài liệu này là tổng hợp một số thông tin liên quan của Chương trình Hưu trí Tự nguyện bổ sung

(“Chương trình Hưu trí An Vui”) do DCVFM quản lý. Tài liệu này không phải bản cáo bạch và không phải lời đề nghị tham gia Chương trình và tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải cơ

sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Các thông tin liên quan đến Chương trình trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cơ bản và có thể được cập nhật, sửa đổi và bổ sung, không tuyên bố hoặc bảo đảm,

rõ ràng hay ngụ ý, và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi DCVFM, hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến DCVFM.

2      HÌNH THỨC THAM GIA

THAM GIA CÁ NHÂN THAM GIA CÙNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

• Áp dụng cho tất cả các cá nhân

• Đăng ký tham gia trực tiếp qua đại lý

hưu trí

• Tự đóng góp định kỳ

• Được khấu trừ 1 triệu đồng/tháng vào

phần chịu thuế thu nhập cá nhân

• Áp dụng cho người lao động đang làm việc tại các Doanh

nghiệp tham gia chương trình

• Đăng ký tham gia và đóng góp qua người sử dụng lao động

• Khấu trừ hàng tháng vào thu nhập chịu thuế:

o Cá nhân: 1 triệu đồng/tháng/người

o Doanh nghiệp: 3 triệu đồng/tháng/người



CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ AN VUI

HƯỚNG DẪN THAM GIA

KHUYẾN CÁO: Tài liệu này dành cho mục đích quảng bá, được phát hành bởi Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”). Tài liệu này là tổng hợp một số thông tin liên quan của Chương trình Hưu trí Tự nguyện bổ sung

(“Chương trình Hưu trí An Vui”) do DCVFM quản lý. Tài liệu này không phải bản cáo bạch và không phải lời đề nghị tham gia Chương trình và tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải cơ

sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Các thông tin liên quan đến Chương trình trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cơ bản và có thể được cập nhật, sửa đổi và bổ sung, không tuyên bố hoặc bảo đảm,

rõ ràng hay ngụ ý, và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi DCVFM, hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến DCVFM.

4      QUY TRÌNH THAM GIA & GIAO DỊCH 

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THAM GIA CHO CÁ NHÂN 

• CMND/CCCD/Passport của cá nhân

• Hợp đồng tham gia chương trình dành cho cá nhân

• Phiếu đăng ký tham gia chương trình dành cho cá nhân

THỜI GIAN GIAO DỊCH

• Ngày giao dịch: 2 lần/ tháng:

o Ngày thứ tư thứ hai của tháng

o Ngày thứ tư thứ tư của tháng

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓP

QUY TRÌNH NHẬN CHI TRẢ

5      THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN

TT-8

Chốt danh sách
đăng ký đóng 

góp trước 14h30 

Ngày giao dịch

T+3

Đại lý hưu trí xác 
nhận giao dịch

T-6

Chốt sổ nhận
tiền đóng góp
trước 14h30

T+3T-10

Chốt danh sách
yêu cầu nhận chi 
trả trước 14h30 

Đại lý hưu trí xác 
nhận giao dịch

T+5

Thực hiện chuyển tiền
chi trả đến tài khoản 
của Người tham gia

T

Ngày giao dịch

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ
1701-04 Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

1800 1203

cskh@dragoncaptial.com

www.dcvfm.com.vn

Mỗi quỹ có cú pháp chuyển tiền khác nhau. Nhà đầu tư nên liên hệ với DCVFM nếu cần hỗ trợ về

thông tin chuyển khoản.

Chuyển đúng thông tin trước thời gian chốt lệnh như sau:

QUỸ THỊNH AN QUỸ PHÚC AN QUỸ VĨNH AN

• Ngân hàng: Standard Chartered 

Việt Nam Chi nhánh HCM 

• Tên tài khoản: Quỹ Thịnh An

• Số tài khoản: 9043 3618 904

• Ngân hàng: Standard Chartered 

Việt Nam Chi nhánh HCM 

• Tên tài khoản: Quỹ Phúc An

• Số tài khoản: 9043 3619 904

• Ngân hàng: Standard Chartered 

Việt Nam Chi nhánh HCM 

• Tên tài khoản: Quỹ Vĩnh An

• Số tài khoản: 9043 3619 304


