
1. Tuổi của anh chị?

Câu trả lời:

2. Anh chị dự định nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

40 55

45 60

50 Khác:

2. Anh chị dự định nghỉ hưu trong vòng bao nhiêu năm (sống thọ tới bao nhiêu tuổi)?

70 85

75 90

80 Khác:

3. Mức sống mong muốn theo tháng khi về hưu với thời giá hiện nay của anh chị?

5 triệu 25 triệu

10 triệu 30 triệu

15 triệu 50 triệu

20 triệu Khác: 

4. Theo anh chị thì mức lạm phát chi phí bình quân mỗi năm hiện nay là bao nhiêu?

2% 4%

3% 5%

Khác: 

5. Mức đóng bảo hiểm xã hội của anh chị là bao nhiêu mỗi tháng?

Câu trả lời:

6. Anh chị đã đóng bảo hiểm xã hội được bao nhiêu năm?

Câu trả lời:

7. Anh chị đã có khoản tích lũy dành riêng (không đụng đến) cho Quỹ hưu trí là bao nhiêu? 

100 triêụ 500 triệu

200 triệu Khác:

8. Công cụ anh chị đang sử dụng cho khoản tích lũy trên là gì?

Tiền gửi: 6% Bất động sản:

Trái phiếu: 8% Khác:

Cổ phiếu: 10%

9. Nếu bắt đầu tiết kiệm/đầu tư thêm cho Quỹ hưu trí từ bây giờ thì anh chị dùng công cụ nào?

Tiền gửi: 6% Bất động sản:

Trái phiếu: 8% Khác:

Cổ phiếu: 10%

10. Anh chị có mong muốn được hoạch định chi tiết số tiền cần tiết kiệm cho Quỹ hưu trí?

Có Không

www.huytranmdrt.com
Cảm ơn anh chị!

KHẢO SÁT MONG MUỐN XÂY DỰNG QUỸ HƯU TRÍ AN NHÀN

Thông tin cá nhân để nhận bản hoạch định Quỹ hưu trí và tặng bản thẩn số học thú vị!

Họ và tên: 

Ngày tháng năm sinh:

Email:

Số điện thoại:
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