
 

 

THOẢ THUẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ 

SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN AGREEMENT 
 

 

. 

I. Thông tin về nhà đầu tư/ Investor Details:   
    

1. 
Tên Nhà đầu tư: 
Full name of investor: 

       Email:   

     

2 
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:  
Fund trading account number: 

     

3. 
Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD                                              Ngày cấp:                                Nơi cấp:  
ID/ Passport/Business License No.:                                               Issuing date:                           Issuing place: 

     

Nội dung chuyển tiền tham gia SIP: [TÊN NHÀ ĐẦU TƯ][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ] MUA [MÃ SIP CỦA QUỸ] 
SIP Remittance reference:  [Investor’s name][Account number]  buy [Fund SIP Code] 

II. Chương trình đầu tư định kỳ/ Systematic Investment Plan Agreement: 
   

Tôi/ Chúng tôi đăng ký tham gia SIP với thời hạn ít nhất là 12 tháng để định kỳ đầu tư hàng tháng vào quỹ sau: 
I/ We agree to enter the SIP for a period of at least 12 months to make periodic monthly investment in the following fund: 
    

 
Tên quỹ:              QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND 

Fund Name: 
 

Tên viết tắt của  quỹ: 
Fund code: 

VNDAF 

    

Số tiền đầu tư hàng tháng dự kiến (VND) (đã bao gồm phí mua):           
Estimated monthly investment amount (VND) (including subscription fee): 
    

 
Bằng chữ: 
In words: 

 
    

    

 

III. Cam kết của nhà đầu tư / Investor’s Declarations: 

1. Ngoài các nội dung xác nhận, cam kết tại Đơn Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở, tôi/chúng tôi xác nhận đã được cung cấp, 

hiểu rõ và cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của tài liệu cấu thành Chương trình đầu tư định kỳ (bao gồm cả các nội dung được 

sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm). In addition to my/our declarations and commitments contained in the Account Opening Application 

Form, I/we certify to have been provided, have understood and committed strictly and fully complied with the provisions of the constitutive 

documents of the SIP (as amended from time to time). 

2. Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ từ ngày ký Thỏa thuận này và chấp nhận mức giá đầu tư chứng chỉ quỹ tại Ngày 

định giá/ Ngày giao dịch của chứng chỉ quỹ như quy định của SIP và cam kết thanh toán tiền theo thời gian được quy định của SIP tại Bản cáo 

bạch. I/we agree to invest in the SIP from the date of signing this Agreement and accept the investment price of fund certificates at the relevant 

Valuation/Trading Day and commit to comply with the payment required as described in the SIP in Fund Prospectus.  

 
Nhà đầu tư (Investor) 

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)/ Signature, full name, stamp (if any)) 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                           Ngày (day)………tháng (month)………năm (year)……….. 

 

Phần dành cho Đại lý phân phối– For Distributor only 

Tên đại lý phân phối:    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 
Distributor’s name 

Mã đại lý:               021 
Distributor’s code 

Nhân viên phân phối (Distributor officer): 
Số thứ tự đăng ký: 
Reference No.: 

 Thời điểm nhận đăng ký (Receiving time) :_____ h _ ngày ___tháng ___ năm___ 
 

 

Nhân viên nhận đăng ký/ Receiver 

(Ký, ghi rõ họ tên) / (signature, full name) 

Kiểm soát / Supervisor 

(Ký, ghi rõ họ tên) / (Signature, full name) 

 

 

 

 

 

 

 


