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THƯ XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

                                                                           Ngày…… Tháng…….Năm  

 

Kính gửi : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT (VNDIRECT) 

 

Tôi/Chúng tôi là* :……………………………………………………………………………… 

CMND/ĐKKD số* :……………………. Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………………… 

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………….. 

Số CMTND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:……………………………………… 

Ngày cấp:…………….................................... Nơi cấp:……………………………………….. 

Là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT 

(Tài khoản lưu ký số:  021C……………….. ) 

1. Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT 

(VNDIRECT) chấp thuận các nội dung sau đây: 

• Đồng ý cho tôi/chúng tôi được sử dụng các phương thức đặt lệnh sau đây (ngoài các 

phương thức đặt lệnh giao dịch chung cho mọi khách hàng của VNDIRECT) để đặt lệnh 

giao dịch chứng khoán: 

- Đặt lệnh qua skype chat. Nick chat là ……………………………. 

- Đặt lệnh qua gọi vào điện thoại di động của người môi giới chứng khoán theo số điện 

thoại là …………….  

• Cử Người môi giới để nhận lệnh giao dịch của tôi/chúng tôi qua các phương tiện nêu trên. 

2. Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi xác nhận và cam kết như sau: 

• Mọi giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên đều do 

tôi/chúng tôi hoặc người được ủy quyền hợp pháp quyết định thực hiện và hoàn toàn chịu 

mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính và mọi rủi ro liên quan đến việc thực hiện 

giao dịch chứng khoán.  

• Người môi giới thực hiện nhập lệnh giao dịch chứng khoán trên cơ sở yêu cầu của 

Tôi/Chúng tôi qua điện thoại, skype như nêu trên được hiểu là người được Tôi/Chúng tôi 

ủy quyền thực hiện việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán. Tôi/Chúng tôi đồng ý với các kết 

quả từ các công việc đặt lệnh của Người môi giới nêu trên đã thực hiện trên tài khoản của 

Tôi. 

• Tôi/chúng tôi cam kết gửi đến VNDIRECT đầy đủ: (i) phiếu xác nhận lại các lệnh đã đặt  

trong các ngày có phát sinh giao dịch, và/hoặc (ii) định kỳ hàng tuần xác nhận danh sách 
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các lệnh giao dịch do tôi/chúng tôi (người ủy quyền hợp pháp của tôi/chúng tôi) thực hiện 

đặt lệnh qua Người môi giới bằng các phương thức nêu tại mục 1 ở trên. Việc xác nhận 

danh sách các lệnh giao dịch được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: Ký xác 

nhận lên danh sách lệnh đặt; Xác nhận qua điện thoại có ghi âm; Gửi email xác nhận từ 

địa chỉ email đã đăng ký với VNDIRECT. 

• Tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết rằng nếu đến hết năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phát 

sinh giao dịch trên tài khoản nêu trên của tôi/chúng tôi mà VNDIRECT không nhận được 

phản hồi/ý kiến khiếu nại (bằng văn bản hoặc điện thoại đến tổng đài của VNDIRECT) 

của tôi/chúng tôi liên đến giao dịch đã thực hiện thì được hiểu rằng (i) tôi/chúng tôi đã 

hoàn toàn đồng ý với tất các các lệnh giao dịch đã thực hiện trên tài khoản của tôi/chúng 

tôi trong thời gian 05 ngày làm việc trở về trước; (ii) tôi/chúng tôi không khiếu nại, khiếu 

kiện hay tranh chấp với kết quả giao dịch được thực hiện trong thời gian 05 ngày làm việc 

trở về trước. 

3. Hiệu lực áp dụng: 

• Tôi/chúng tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi 

thường nào đối với VNDIRECT hoặc Người môi giới liên quan đến việc thực hiện Thư 

Xác Nhận này. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiêm đối với tất cả hậu quả phát sinh 

từ việc thực hiện Thư Xác Nhận này (nếu có). 

• Nội dung Thư xác nhận này của Tôi/chúng tôi cũng có hiệu lực áp dụng ngay cả khi có sự 

thay đổi Người môi giới của tôi/chúng tôi. 

• Thư Xác Nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày VNDIRECT nhận được thông 

báo bằng văn bản của tôi/chúng tôi đề nghị chấm dứt thực hiện nội dung tại Thư xác nhận 

này. 

 

  Khách hàng 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


