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HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO 

DO VNDIRECT PHÁT HÀNH 

I.  Khách hàng đăng ký mua theo cách sau: 

Gửi mail tới dangkymuachungquyen@vndirect.com.vn 

Email đăng ký được coi là hợp lệ nếu được thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1: 

- Được gửi từ email đã đăng ký với VNDIRECT 

- Phiếu đăng ký mua chứng quyền phát hành sơ cấp với thông tin đầy đủ, chính xác kèm chữ 

ký của người đăng ký mua 

-  Xác nhận của ngân hàng về việc người đăng ký đã nộp đủ số tiền cọc vào tài khoản ngân 

hàng của VNDIRECT (trường hợp chọn phương thức nộp tiền chuyển khoản vào Tài khoản 

Ngân hàng của VNDIRECT) 

Cách 2: 

-  Được gửi từ email đã đăng ký với VNDIRECT 

-  Đính kèm Phiếu đăng ký mua chứng quyền phát hành sơ cấp với thông tin đầy đủ, chính 

xác và các bằng chứng xác nhận về việc người đăng ký đã nộp đủ số tiền cọc vào tài khoản 

ngân hàng của VNDIRECT (trường hợp chọn phương thức nộp tiền chuyển khoản vào Tài 

khoản Ngân hàng của VNDIRECT) 

-  Nội dung email soạn CHÍNH XÁC theo mẫu sau: 

Kính gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, 
 
Bằng văn bản này Tôi đăng ký và khẳng định việc đăng ký mua (các) mã Chứng quyền theo nội 
dung trong Đơn đăng ký đính kèm email này. 
Tôi cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến việc đăng ký và mua các chứng 
quyền mà Tôi đã đăng ký như nêu trên. 
Tôi cam kết sẽ thực hiện ký và gửi các văn bản gốc của các chứng từ này trong thời gian sớm nhất 
có thể. Không phụ thuộc vào việc ký và gửi văn bản gốc nêu trên, Tôi xác nhận chịu trách nhiệm 
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh theo các nội dung trong Đơn đăng ký đính kèm email này. 
(Ký họ tên đầy đủ) 

II.  Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục đặt cọc:  

 Từ 09h00 đến 11h30 ngày 28/09/2021 

Lưu ý: 

- Nhà đầu tư được nhận lại toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc trong trường hợp không được 

phân bổ hoặc chỉ được phân bổ một phần tại giai đoạn phát hành sơ cấp. 

-  Nhà đầu tư cần mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT (nếu chưa có).
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THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO  

DO VNDIRECT PHÁT HÀNH 

1.  Cách thức tính tiền đặt cọc 

Tiền đặt cọc = Số lượng chứng quyền đăng ký mua * giá chào bán * 100%  

Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 chứng quyền và chia hết cho 100 

2.  Phương thức nộp tiền 

2.1 Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại Sở Giao dịch NH VIETCOMBANK 

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 

Số tài khoản: 0991 000 555 888 

Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc mua  <Số lượng CW mua> 

chứng quyền VNM/ chứng quyền TCB/ chứng quyền VPB 

2.2 Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH ĐT & PT VN (BIDV), CN Hà Thành 

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 

Số tài khoản: 1221 0000 827 979 

Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc mua  <Số lượng CW mua> 

chứng quyền VNM/ chứng quyền TCB/ chứng quyền VPB 

  

2.3 Khách hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT 

Số tài khoản: Không cần ghi 

Tên tài khoản: VNDIRECT  

Nội dung: <Tên nhà đầu tư>, <số CMND>, <SĐT>, đặt cọc mua  <Số lượng CW 

mua> chứng quyền VNM/ chứng quyền TCB/ chứng quyền VPB 

 Ví dụ:  Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký mua CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM viết giấy nộp tiền như 

sau: 

Tên người hưởng: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT 

Số tài khoản: 0991 000 555 888 

Tại: Sở Giao dịch Ngân hàng VIETCOMBANK  

Nội dung: Nguyễn Văn A, 012345678, 0914000000, đặt cọc mua 5.000 chứng 

quyền HPG. 

Số tiền đặt cọc: 19.500.000 đồng 

 

 


