ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà đầu tư:
Tên đầy đủ:
Số CMND/ Hộ Chiếu/ Giấy
Đăng ký kinh doanh:

Cá nhân □
Không chuyên nghiệp □

Tổ chức □
Chuyên nghiệp □

__________________________________
__________________________________
Nơi cấp:

Ngày/ tháng/ năm sinh:
Mã số giao dịch:
Mã số thuế:
Địa chỉ liên hệ:

____________ Ngày cấp: ________
__________________ Giới tính: ________
(nếu là nhà đầu tư tổ chức): _______________
__________________________________

__________________________________
Điện thoại:
__________________________________
E-mail:
__________________________________
Người đại diện theo pháp luật: __________________________________
(Dành cho tổ chức)
Chức vụ: ____________ Quốc tịch: _______
Số CMND/ Hộ chiếu: ___________________
Nơi cấp: ____________ Ngày cấp: ________
Địa chỉ: ____________________________
Điện thoại: ____________ E-mail: ________
Chữ ký mẫu:

_________________________

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN GIAO DỊCH
Họ và tên:
Số CMND/ Hộ Chiếu/ Giấy
Đăng ký kinh doanh:

__________________________________
__________________________________
Nơi cấp: ____________ Ngày cấp: ________
Quốc tịch: __________________________
Điện thoại: ____________ E-mail: ________

Chữ ký mẫu:

_________________________

TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ NHẬN THANH TOÁN
Tên chủ tài khoản:
__________________________________
Số tài khoản:
__________________________________
Tại ngân hàng:
__________________________________
Chi nhánh:
__________________________________
PHƯƠNG THỨC NHẬN SAO KÊ GIAO DỊCH VÀ THÔNG TIN KHÁC
Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận sao kê giao dịch và thông tin khác theo bất kỳ phương thức
nào sau đây tùy theo chính sách được áp dụng bởi Công ty và/hoặc Đại lý phân phối
tại từng thời điểm.
 Qua địa chỉ email của nhà đầu tư hoặc email của Người được ủy quyền.

 Qua tin nhắn gửi tới số di động của nhà đầu tư hoặc Người được ủy quyền
 Phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện
PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH
Tôi/Chúng tôi đồng ý đăng ký sử dụng các phương thức giao dịch và số điện thoại, địa chỉ email sử
dụng cho Tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại Đại lý phân phối (trong trường hợp Đại lý phân phối
là Công ty Chứng khoán) làm phương thức giao dịch và thông tin để giao dịch chứng chỉ quỹ mở cho
Tài khoản Giao dịch Chứng chỉ quỹ nêu trên.

THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Tên Đại Lý:
Mã Đại lý:
Địa chỉ liên hệ:
Nhân viên phân phối:

__________________________________
______________ Giấy phép: _______________
__________________________________
Điện thoại: ____________ E-mail: ________
__________________________________
Mã nhân viên: _______ Số chứng chỉ: ___________
Điện thoại: ____________ E-mail: _____________

XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
1. Tôi/chúng tôi xác nhận đã được cung cấp, đọc và hiểu toàn bộ các tài liệu và thông tin cần thiết liên
quan đến việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ của các quỹ mở do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ SGI (“SGIC”)
quản lý.
2. Tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu đầy đủ và chấp nhận toàn bộ các rủi ro có thể phát sinh liên quan
đến việc đầu tư chứng chỉ quỹ, đồng thời, cam kết tự chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả đầu tư.
Tôi/chúng tôi đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng SGIC, nhân sự của SGIC, Đại lý phân phối,
Đại lý ký danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan được chỉ định của SGIC không phải chịu
bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc đầu tư chứng chỉ quỹ của tôi/chúng tôi.
3. Tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều kiện trong Bản cáo bạch,
Bản cáo bạch tóm tắt, Điều lệ và các tài liệu, quy định khác của (các) quỹ mở do SGIC quản lý, bao
gồm cả các sửa đổi, bổ sung của các tài liệu đó tại từng thời điểm theo quyết định của SGIC. Tôi/chúng
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tôi đồng ý và cam kết thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các loại phí và chi phí áp dụng cho các quỹ
tương ứng theo quyết định của SGIC tại từng thời điểm.
4. Tôi/chúng tôi cam kết rằng nguồn tiền đầu tư chứng chỉ quỹ là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch và
đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để được dùng vào mục đích đầu tư chứng chỉ quỹ.
5. Tôi/chúng tôi xác nhận chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư
được thực hiện theo lệnh giao dịch của Người đại diện theo pháp luật và/hoặc Người được ủy quyền
giao dịch và ký phiếu lệnh theo thông tin đăng ký tại văn bản này, bao gồm cả các thay đổi theo thông
báo tại từng thời điểm. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ do tôi/chúng tôi chịu hoàn toàn trách
nhiệm bằng chi phí của mình.
6. Tôi/chúng tôi cam kết rằng toàn bộ các thông tin và tài liệu đã cung cấp là đầy đủ, cập nhật và hoàn
toàn chính xác. Tôi/chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho SGIC và Đại lý phân phối bằng văn bản
hợp lệ khi có bất kỳ thay đổi nào với các thông tin và tài liệu đó. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng SGIC, Đại
lý phân phối, các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan có quyền sử dụng thông tin của tôi/chúng tôi
để thực hiện công việc và/hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
7. Tôi/chúng tôi cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho SGIC, nhân sự của SGIC, Đại lý
phân phối, Đại lý ký danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan nếu vi phạm bất kỳ xác nhận,
cam kết nào của tôi/chúng tôi tại văn bản này và/hoặc các tài liệu, quy định của SGIC liên quan đến
chứng chỉ quỹ tại từng thời điểm
8. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng toàn bộ các nội dung xác nhận, cam kết và trách nhiệm nêu trên của
tôi/chúng tôi được áp dụng với văn bản này, các phiếu lệnh giao dịch, các yêu cầu, đăng ký khác của
tôi/chúng tôi liên quan đến chứng chỉ quỹ và giao dịch chứng chỉ quỹ.

Nhà Đầu Tư

Đại Lý Phân Phối

(Ghi rõ họ tên, ký nhận)

(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_________________

_________________

Ngày___ Tháng ___ Năm ____

Ngày___ Tháng ___ Năm ____

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Đại diện Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ SGI

__________________________________
Ngày___ Tháng ___ Năm ____
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ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi: Đại lý phân phối ………………………………………….
1

Phần dành cho nhà đầu tư

Họ và tên nhà đầu tư:

Số tài khoản:

Số Giấy CMND/CCCD:

Nơi, ngày cấp:

Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà Đầu tư:

Nhà đầu tư □

Đại lý phân phối □

Không chuyên nghiệp □

Chuyên nghiệp □

Loại lệnh: MUA □
SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ MUA
Quỹ

Số lượng
Bằng số

Hình thức thanh toán:

Phần dành cho đại lý phân phối
Bằng chữ

Tiền mặt □

Số thứ tự lệnh

Số Chứng từ

Chuyển khoản □

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại nơi làm việc:
Điện thoại di động:
Thư điện tử:
Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:
Số tài khoản ngân hàng:
Người quản lý tài khoản:
Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày.... tháng … năm…….

Ngày.... tháng … năm……..

2 Phần dành cho đại lý phân phối
Thời điểm nhận lệnh:

Nhân viên nhận lệnh:

Nhân viên kiểm soát:
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ĐĂNG KÝ BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi: Đại lý phân phối ………………………………………….
1

Phần dành cho nhà đầu tư

Họ và tên nhà đầu tư:

Số tài khoản:

Số Giấy CMND/CCCD:

Nơi, ngày cấp:

Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà Đầu tư:

Nhà đầu tư □

Đại lý phân phối □

Không chuyên nghiệp □

Chuyên nghiệp □

Loại lệnh: BÁN □
SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ BÁN
Quỹ

Số lượng
Bằng số

Hình thức thanh toán:

Phần dành cho đại lý phân phối
Bằng chữ

Số thứ tự lệnh

Tiền mặt □

Số Chứng từ

Chuyển khoản □

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động:

Điện thoại nơi làm việc:

Thư điện tử:

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:
Số tài khoản ngân hàng:
Người quản lý tài khoản:

2

Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày.... tháng … năm…….

Ngày.... tháng … năm……..

Phần dành cho đại lý phân phối

Thời điểm nhận lệnh:

Nhân viên nhận lệnh:

Nhân viên kiểm soát:
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CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi: Đại lý phân phối ………………………………………….
1

Phần dành cho nhà đầu tư

Họ và tên nhà đầu tư:

Số tài khoản:

Số Giấy CMND/CCCD:

Nơi, ngày cấp:

Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà Đầu tư:

Nhà đầu tư □

Đại lý phân phối □

Không chuyên nghiệp □

Chuyên nghiệp □

Loại lệnh: CHUYỂN ĐỔI QUỸ □
Từ Quỹ: ……………………………………… sang Quỹ: …………………………………………
SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI
Quỹ

Số lượng
Bằng số

Hình thức thanh toán:

Phần dành cho đại lý phân phối
Bằng chữ

Số thứ tự lệnh

Tiền mặt □

Số Chứng từ

Chuyển khoản □

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động:

Điện thoại nơi làm việc:

Thư điện tử:

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:
Số tài khoản ngân hàng:
Người quản lý tài khoản:

2

Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày.... tháng … năm…….

Ngày.... tháng … năm……..

Phần dành cho đại lý phân phối

Thời điểm nhận lệnh:

Nhân viên nhận lệnh:

Nhân viên kiểm soát:
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ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi: Đại lý phân phối ………………………………………….
1

Phần dành cho nhà đầu tư

Họ và tên nhà đầu tư:

Số tài khoản:

Số Giấy CMND/CCCD:

Nơi, ngày cấp:

Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà Đầu tư:

Nhà đầu tư □

Đại lý phân phối □

Không chuyên nghiệp □

Chuyên nghiệp □

Loại lệnh: ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ □
SỐ LƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ MUA HÀNG THÁNG
Quỹ

Số lượng
Bằng số

Hình thức thanh toán:

Phần dành cho đại lý phân phối
Bằng chữ

Số thứ tự lệnh

Tiền mặt □

Số Chứng từ

Chuyển khoản □

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại nơi làm việc:

Điện thoại di động:

Thư điện tử:

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:
Số tài khoản ngân hàng:
Người quản lý tài khoản:

2

Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày.... tháng … năm…….

Ngày.... tháng … năm……..

Phần dành cho đại lý phân phối

Thời điểm nhận lệnh:

Nhân viên nhận lệnh:

Nhân viên kiểm soát:
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ĐĂNG KÝ HUỶ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi: Đại lý phân phối ………………………………………….

1

Phần dành cho nhà đầu tư

Họ và tên nhà đầu tư:

Số tài khoản:

Số Giấy CMND/CCCD:

Nơi, ngày cấp:

Loại tài khoản:
Thuộc nhóm Nhà Đầu tư:

Nhà đầu tư □

Đại lý phân phối □

Không chuyên nghiệp □

Chuyên nghiệp □

Loại lệnh: HỦY LỆNH/YÊU CẦU
Quỹ

MUA □

BÁN □

Số lượng
Bằng số

Hình thức thanh toán:

Phần dành cho đại lý phân phối
Bằng chữ

Số thứ tự lệnh

Tiền mặt □

Số Chứng từ

Chuyển khoản □

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại nơi làm việc:

Điện thoại di động:

Thư điện tử:

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng:
Số tài khoản ngân hàng:
Người quản lý tài khoản:

2

Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày.... tháng … năm…….

Ngày.... tháng … năm……..

Phần dành cho đại lý phân phối

Thời điểm nhận lệnh:

Nhân viên nhận lệnh:

Nhân viên kiểm soát:
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THAY ĐỔI THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam
Kính gửi:

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ đầu tư SGI

Hôm nay, ngày ______ tháng ______ năm ______, tôi/ chúng tôi đề nghị thay đổi một số
thông tin như sau:
THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Tên Nhà Đầu tư:

__________________________________

Số Tài khoản Giao dịch
Chứng Chỉ Quỹ:

__________________________________

NỘI DUNG YÊU CẦU THAY ĐỔI
Nội dung thay đổi

Thông tin cũ

Chữ ký mẫu đăng ký mới của Nhà
đầu tư
Chữ ký 1

______________

Chữ ký 2

______________

Bên yêu cầu

Ngày___ Tháng ___ Năm ___

Thông tin mới

Chữ ký mẫu đăng ký mới của Người
được uỷ quyền
Chữ ký 1

Chữ ký 2

______________

______________

Nhân viên nhận lệnh

Kiểm soát viên

Ngày___ Tháng ___ Năm __

Ngày___ Tháng ___ Năm __
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