
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN CHỮ KÝ 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Tôi là: ……………………………………………….…, sinh năm …………….. 

CMND số ………….…… do Công an………………… cấp ngày …………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………….……………………………………… 

................................................................................................................................ 

Là chủ tài khoản/ đại diện theo ủy quyền của chủ tài khoản có thông tin như sau: 

 Số Hợp đồng:  

 Số Tài khoản lưu ký:  

 

 Hiện nay, tôi đã thay đổi chữ ký của mình và để thực hiện các giao dịch trên tài khoản 

 chứng khoán được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nêu trên (mẫu 

 chữ đăng ký để thực hiện giao dịch tại tài khoản này tôi đã ngừng sử dụng) tôi cần 

 đăng ký lại mẫu chữ ký mới. Tuy nhiên do thời gian dài không sử dụng đến mẫu chữ 

 ký trước đây tôi đã đăng ký nên tôi không thể ký lại chữ ký tương tự. Do vậy, bằng 

 văn bản này tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty Cổ phần Chứng  khoán 

 VNDIRECT các nội dung cam kết sau: 

- Tất cả các mẫu chữ ký được ký dưới tên tôi trên chứng từ với Công ty Cổ phần Chứng 

khoán VNDIRECT đều là của tôi và do tôi ký; 

- Bản thân tôi đã thực hiện các giao dịch và chịu trách nhiệm trước các giao dịch mà mình 

đã thực hiện trên tài khoản nêu trên; 

- Tôi cam kết và chịu mọi trách nhiệm pháp lý và các hệ quả phát sinh liên quan đến việc 

thay đổi mẫu chữ ký này. 

Kính mong Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xem xét, tạo điều kiện giúp tôi 

 thực hiện đăng ký thay đổi mẫu chữ ký./. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

  

 Hà Nội, ngày …….. tháng………năm ……….. 

Người cam kết 
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