
Địa chỉ trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam


Điện thoại: (84-4) 39 724 568           Fax: (84-4) 39 410 500           Địa chỉ email: dvkh@vndirect.com.vn


Người đại diện: 


Theo văn bản ủy quyền số:


Số Hợp đồng

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN




1. KHÁCH HÀNG:

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CÁC BÊN CÙNG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG NHƯ SAU:

1.     Khách hàng đề nghị mở Tài khoản và chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán (được 
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố trên trang thông tin điện tử vndirect.com.vn và có thể được sửa đổi, bổ sung 
theo từng thời kỳ).

2.     Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“VNDIRECT”) đồng ý mở Tài khoản cho Khách hàng theo Các Điều Khoản Và 
Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán.

3.     Các điều khoản cụ thể của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Chứng Khoán được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Và Điều 
Kiện Giao Dịch Chứng Khoán.

4.     Hợp Đồng Mở Tài khoản Chứng Khoán được hiểu bao gồm Văn bản Hợp đồng này, Các Điều Khoản Và Điều Kiện 
Giao Dịch Chứng Khoán, Đăng ký dịch vụ và Thông tin khách hàng, cùng với các phụ lục, các thỏa thuận, văn bản, chứng 
từ mà Khách hàng đăng ký, giao kết với VNDIRECT liên quan đến giao dịch chứng khoán.

5.     Khách hàng xác nhận đã hiểu, đồng ý, chấp nhận và cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp Đồng Mở Tài 
Khoản Chứng Khoán như được định nghĩa nêu trên. Khách hàng hoàn toàn hiểu, ý thức được những rủi ro có thể phát sinh 
từ việc giao dịch chứng khoán và chấp nhận chịu mọi rủi ro liên quan đến giao dịch chứng khoán.

6.    Hợp Đồng Mở Tài khoản Chứng Khoán có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hoặc thời điểm Tài khoản được VNDIRECT 
mở cho Khách hàng, tùy theo thời điểm nào sớm hơn. Không phụ thuộc vào thời điểm và hình thức giao kết hợp đồng, 
trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch điện tử, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán mặc nhiên có 
hiệu lực pháp lý ràng buộc Khách hàng ngay từ thời điểm Khách hàng sử dụng Mã xác thực (hoặc Yếu tố sinh trắc học hoặc 
Chữ ký số) của Khách hàng để mở Tài khoản (hoặc truy cập vào Tài khoản) tại VNDIRECT và có giá trị như hợp đồng được 
Khách hàng giao kết bằng văn bản.

Hợp Đồng Mở Tài khoản Chứng Khoán này được giao kết ngày…….tháng …….năm ........, bởi và giữa các bên:

Tên Khách hàng:


Số CMND/CCCD/ĐKDN: 


Ngày sinh/thành lập: 


Địa chỉ liên lạc: 


Địa chỉ thường trú/trụ sở: 


Điện thoại cố định: 


Điện thoại di động: 


Người đại diện:


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366


Giấy phép HĐKDCK số: 22/UBCK-GPHĐKD                                                                                              


                                Loại hình/giới tính:


Ngày cấp: 	                            Nơi cấp: 


Quốc tịch: 


Fax: 	                                      Mã số thuế: 


Địa chỉ email: 


Số CMND/CCCD:


Ngày cấp: 16/11/2006	

Chức vụ: 


Ngày:


Nơi cấp: UBCK Nhà nước

KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
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ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
(Là Phần Không Tách Rời Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Chứng Khoán)

Các Tài khoản, Dịch vụ và Thông tin mà Khách hàng đăng ký với VNDIRECT như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:        Dài hạn                     Trung hạn                             Ngắn hạn


2. Chứng khoán đầu tư:        Chứng khoán giá trị          Chứng khoán tăng trưởng             Thu nhập ổn định                



3. Vốn đầu tư dự kiến:        Dưới 100 triệu VNĐ              Từ 100 triệu đến 1 tỷ VNĐ            Trên 1 tỷ VNĐ


4. Mức độ chấp nhận rủi ro:                                   Cao                        Trung bình                     Thấp


5. Kinh nghiệm và kiến thức đầu tư:                 Đã có kinh nghiệm                Chưa có kinh nghiệm


6. Các tài khoản đã mở tại công ty chứng khoán khác:


     Số tài khoản	                             Tên công ty	                          Số tài khoản	                              Tên công ty
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I. LOẠI TÀI KHOẢN

II. HÌNH THỨC/PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1. Tài khoản giao dịch chứng khoán và Tài khoản lưu ký chứng khoán     (được mở mặc định cho mọi Khách hàng, trừ 
Khách hàng tại mục 2)


2. Không mở Tài khoản lưu ký chứng khoán                     


Số tài khoản lưu ký chứng khoán hiện có:                                 Tại ngân hàng lưu ký:

1. Giao dịch điện tử, giao dịch chứng khoán trực tuyến:


      Tên truy cập tự đăng ký/khởi tạo:			                                        Tên truy cập do VNDIRECT cấp:


      Giao dịch qua mạng internet, truy cập vào vndirect.com.vn và/hoặc các ứng dụng giao dịch chứng khoán của 
VNDIRECT (mặc định với mọi Khách hàng)


      Giao dịch qua chương trình/phần mềm:


      Giao dịch qua phương tiện điện tử khác: 


      Giao dịch qua điện thoại:	                                                                             Số điện thoại:	


Mật khẩu (4 ký tự số):                        (Khách hàng nên đổi mật khẩu ngay lần giao dịch đầu tiên)


Số điện thoại nhận tin nhắn SMS:	


      SMS miễn phí		          SMS gia tăng (      Tháng         Năm)


2. Giao dịch qua phiếu lệnh/văn bản      (mặc định với mọi Khách hàng) 


1. Số Tài khoản nhận tiền mở tại ngân hàng:


Số tài khoản:                                                                      Tên chủ tài khoản: 


Tên ngân hàng:                                                                  Chi nhánh:


Số tài khoản:                                                                      Tên chủ tài khoản: 


Tên ngân hàng:                                                                   Chi nhánh:


2. Tài khoản nhận tiền mở tại VNDIRECT:


Số tài khoản:                                                                      Tên chủ tài khoản:


Số tài khoản:                                                                      Tên chủ tài khoản:


X

X

X

III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN

IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

 Chứng khoán niêm yết                Mọi chứng khoán

7. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chức danh quản lý/người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ:





8. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:



V. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOA KỲ (CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA)
        (1) Khách hàng là công dân Hoa Kỳ/đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ*.


        (2) Khách hàng có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ** nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ/đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ.


        (3) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ/đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ và không có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ.


Nếu Khách hàng thuộc diện/chọn (1) hoặc (2) thì Khách hàng có nghĩa vụ khai/cung cấp cho VNDIRECT bộ tài liệu FATCA 
(trong đó có mẫu W9 hoặc W-8BEN) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Mở Tài khoản.


*Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện 
tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.


**Khách hàng có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ là Khách hàng có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh tại Hoa Kỳ, địa chỉ nhận 
thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/các tài 
khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có 
địa chỉ tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.


VI. CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG

CHỮ KÝ CHỮ KÝ
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