
VĂN BẢN UỶ QUYỀN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH

Khách hàng (Bên ủy quyền): Ông/Bà

Số CMND/CCCD: 

Ngày cấp:                   Nơi cấp:    

Địa chỉ thường trú:   

Địa chỉ liên hệ: 

Số điện thoại:     Email:     

Là chủ tài khoản chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT số 021C................................................................... 

Người môi giới (Bên được ủy quyền): Ông/Bà  

Số CMND/CCCD:   

Ngày cấp:     Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:     Email:

Là Nhân viên làm việc tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

Hai bên cùng nhau lập và ký văn bản ủy quyền này với nội dung cụ thể như sau:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Dịch vụ khách hàng: 1900 5454 09
Website:  www.vndirect.com.vn         

1. PHẠM VI ỦY QUYỀN

021C…............................./UQ

Khách hàng ủy quyền cho Người môi giới được thực hiện việc đặt lệnh giao dịch (mua, bán, sửa, hủy lệnh) chứng khoán 
trên tài khoản sau đây của Khách hàng tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”):

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

a. Người môi giới có trách nhiệm thực hiện công việc theo đúng phạm vi được uỷ quyền. Người môi giới được thực hiện 
việc đặt lệnh giao dịch (mua, bán, sửa lệnh, hủy lệnh) chứng khoán, lập và ký các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc đặt 
lệnh giao dịch chứng khoán.

b. Người môi giới có trách nhiệm trao đổi thông tin trước khi đặt lệnh và thông báo cho Khách hàng biết về kết quả các 
công việc mà Người môi giới thực hiện cho Khách hàng.

c. Khách hàng được quyền yêu cầu Người môi giới thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc theo uỷ quyền.

d. Khách hàng có các quyền và chịu trách nhiệm đối với các công việc mà Người môi giới đã thực hiện trong phạm vi ủy 
quyền. Khách hàng được hưởng lợi ích và chịu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch mà Người môi giới đã thực hiện trong 
phạm vi ủy quyền.

e. Khách hàng và Người môi giới cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những quy định của VNDIRECT liên quan đến giao dịch 
chứng khoán.

f. Người môi giới được ủy quyền lại cho người khác là nhân viên của VNDIRECT đặt lệnh nhưng phải thông báo cho Khách 
hàng biết.

2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là: Từ ngày ……/……/…… [hoặc Từ ngày văn bản này có hiệu lực] đến hết ngày ……/……/……

Tài khoản chứng khoán phái sinh

Số: ............................................................................

Tài khoản chứng khoán cơ sở

Số: ............................................................................



Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xác nhận rằng VNDIRECT đã nhận được Văn bản ủy quyền nêu trên vào ngày 
….…/….…/….…

4. QUY ĐỊNH KHÁC

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

a. Hai bên cam kết thực hiện đúng quy định tại Văn bản ủy quyền này và quy định của pháp luật có liên quan. 

b. Văn bản ủy quyền chỉ chấm dứt hiệu lực khi: (i) hết thời hạn ủy quyền; hoặc (ii) sau khi VNDIRECT nhận được (có xác 
nhận) thông báo của Khách hàng về việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn.

c. Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản Văn bản này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây.

d. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được đại diện hợp pháp của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ký xác 
nhận tại phần cuối Văn bản này.

e.  Văn bản ủy quyền này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau. Khách hàng giữ 01 bản, Người môi giới giữ 01 bản, 
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT giữ 01 bản. 

Khách hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người môi giới
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên giao dịch

Họ tên:

Đại diện VNDIRECT

Họ tên:

Chức vụ:


