`
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VNDAF
Ngày…… tháng…….năm…….
Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A
- Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT - Đại lý phân phối VNDAF

Tôi/Chúng tôi là* :………………………………………………………………………………
CMND/ĐKKD số* :……………………. Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……………………
Người đại diện **:…………………………………… CMND/Hộ chiếu: ……………………………………
Văn bản ủy quyền: số…………….............ngày ....................... của ………………………………………..
Là Chủ Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ quỹ số 021C…………………… và Tài khoản Giao dịch Chứng
khoán số 021C……………….. mở tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”).
1.

Tôi/chúng tôi đề nghị và cam kết với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng
khoán I.P.A (“IPAAM”) và VNDIRECT các nội dung sau đây:

-

Tôi/chúng tôi đề nghị và đồng ý sử dụng các phương thức giao dịch và số điện thoại, địa chỉ
email, tài khoản skype đăng ký/thay đổi/cập nhật của tôi/chúng tôi cho Tài khoản Giao dịch
Chứng khoán tại VNDIRECT làm phương thức giao dịch và thông tin để giao dịch chứng chỉ
Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) cho Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ quỹ nêu trên của
tôi/chúng tôi. Phương thức giao dịch cụ thể đối với chứng chỉ Quỹ VNDAF được thực hiện theo
quy định, quyết định của IPAAM/VNDIRECT tại từng thời điểm.

-

Mọi giao dịch chứng chỉ quỹ VNDAF trên Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ nêu trên đều do
tôi/chúng tôi hoặc người được ủy quyền hợp pháp quyết định thực hiện. Tôi/chúng tôi đồng ý
hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính và mọi rủi ro liên quan đến việc thực
hiện giao dịch chứng chỉ quỹ VNDAF theo phương thức giao dịch và thông tin đăng ký nêu
trên.

-

Tôi/chúng tôi cam kết gửi đến VNDIRECT đầy đủ và đúng thời hạn các hồ sơ, tài liệu mà
VNDIRECT yêu cầu khi giao dịch chứng chỉ quỹ VNDAF.

-

Tôi/chúng tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi thường
nào đối với IPAAM/VNDIRECT liên quan đến việc thực hiện giao dịch theo nội dung đăng ký
của tôi/chúng tôi tại văn bản này. Trong trường hợp vi phạm bất kỳ cam kết nào tại văn bản
này, tôi/chúng tôi đồng ý bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh cho IPAAM/VNDIRECT.

2.

Hiệu lực

-

Tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các quy định về sử dụng dịch vụ của
IPAAM/VNDIRECT, các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao dịch theo đăng ký tại văn
bản này của tôi/chúng tôi.

-

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi IPAAM/VNDIRECT có xác nhận bằng văn
bản về việc đã nhận được văn bản thông báo của tôi/chúng tôi đề nghị chấm dứt thực hiện nội
dung tại văn bản này.
Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(*) Nội dung bắt buộc
(**) Áp dụng với nhà đầu tư tổ chức

