
Điều 1. Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ, Mở Tài Khoản

1. Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đầu tư tích sản hưu trí (sau đây gọi là Dịch vụ đầu tư Tích sản hưu trí hoặc Sản phẩm Tích sản hưu 

trí) theo các nội dung nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thỏa Thuận này và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Dịch Vụ Đầu Tư Tích Sản Hưu Trí mà 

VNDIRECT công bố trên trang thông tin điện tử www.vndirect.com.vn trong từng thời kỳ.


2. Khách hàng đề nghị VNDIRECT mở Tài khoản Tích sản hưu trí cho Khách hàng dưới hình thức tiểu khoản của Tài khoản chứng khoán hiện 

có của Khách hàng mở tại VNDIRECT để Khách hàng sử dụng Dịch vụ đầu tư Tích sản hưu trí.


3. Trường hợp Khách hàng chưa có Tài khoản chứng khoán (Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu ký chứng khoán) tại VNDIRECT 

thì bằng việc giao kết Thỏa Thuận này, Khách hàng mặc nhiên cũng đề nghị VNDIRECT mở Tài khoản giao dịch chứng khoán/Tài khoản lưu 

ký chứng khoán tại VNDIRECT để làm cơ sở cho việc mở Tài khoản Tích sản hưu trí. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Các Điều Khoản Và 

Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán (được VNDIRECT công bố trên trang thông tin điện tử www.vndirect.com.vn và có thể được sửa đổi, bổ 

sung theo từng thời kỳ) mặc nhiên được áp dụng đối với Khách hàng.

Thỏa Thuận này được giao kết bởi và giữa các bên sau:

Số: .........../202..../QLTK-TSHT

1. KHÁCH HÀNG:

THỎA THUẬN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TÍCH SẢN HƯU TRÍ 


KIÊM HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

Tên khách hàng:


Số CMND/CCCD: 


Địa chỉ:


Tài khoản lưu ký chứng khoán số: ___________________ mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT


(Sau đây gọi tắt là “Khách hàng” hoặc“Nhà đầu tư”)


và



Hai bên thống nhất ký kết Thỏa Thuận này với các điều khoản và điều kiện như sau:

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Địa chỉ trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội


Điện thoại: 024 39724568                                                                                Fax: 024 39724600


Người đại diện:                                                                                                     Chức vụ:


Theo văn bản uỷ quyền số                                                                              ngày


(Sau đây gọi tắt là “VNDIRECT”) 


Điều 2. Ủy Quyền Giao Dịch

1. Khách hàng chỉ định và đồng ý ủy quyền cho VNDIRECT thực hiện đặt lệnh/thực hiện các giao dịch, quản lý Tài khoản Tích sản hưu trí của 

Khách hàng và thực hiện các công việc sau đây:


a. Đặt lệnh, thực hiện các giao dịch đầu tư (mua, bán, sửa, hủy lệnh) chứng khoán trên Tài khoản Tích sản hưu trí trong suốt Thời hạn ủy 

quyền;


b. Quản lý và theo dõi tình trạng của Tài khoản Tích sản hưu trí; theo dõi các giao dịch đầu tư của Tài khoản Tích sản hưu trí; theo dõi số dư 

tiền và giao dịch tiền (nộp, rút và chuyển tiền) của Tài khoản Tích sản hưu trí;


c. Thực hiện chuyển tiền từ các Tài khoản khác của Khách hàng tại VNDIRECT để chuyển sang Tài khoản Tích sản hưu trí cho mục đích thực 

hiện đầu tư tích sản hưu trí cho Khách hàng theo Thỏa thuận này;


d. Thực hiện trích/chuyển tiền từ Tài khoản Tích sản hưu trí để thanh toán các khoản phí hoặc nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với 

VNDIRECT.




 


2. Khách hàng đồng ý rằng VNDIRECT được chỉ định, ủy quyền lại cho nhân viên của VNDIRECT thực hiện các công việc được ủy quyền nêu 

trên.


3. Thời hạn ủy quyền là thời gian đầu tư nêu tại Phụ lục 1 đính kèm. Khách hàng cam kết không chấm dứt Hợp đồng ủy quyền trước thời hạn 

trái với quy định của Thỏa Thuận này.

Điều 3. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên

1. Khách hàng đồng ý và chấp nhận toàn bộ Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tích Sản Hưu Trí mà VNDIRECT công bố trên trang thông tin điện tử 

www.vndirect.com.vn trong từng thời kỳ.


2. Khách hàng chấp nhận mọi kết quả các công việc mà VNDIRECT đã thay mặt Khách hàng thực hiện theo đúng quy định của Thỏa Thuận 

này.


3. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro và tự chịu trách nhiệm liên quan đến/phát sinh từ việc đầu tư trên Tài khoản Tích sản hưu trí, 

chịu trách nhiệm đối với các công việc do VNDIRECT thực hiện trong phạm vi ủy quyền.


4. Khách hàng chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại hoặc tổn thất gây ra cho VNDIRECT nếu Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc cam 

kết trong Thỏa Thuận này.


5. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng VNDIRECT thực hiện các nội dung Khách hàng ủy quyền theo quy định tại Thỏa Thuận này đương nhiên 

sẽ không cần thêm lệnh của Khách hàng. Thỏa Thuận này và dữ liệu giao dịch trên Tài khoản Tích sản hưu trí là chứng từ về giao dịch của 

Khách hàng.


6. Khách hàng có quyền sở hữu tài sản và được hưởng lợi ích (gồm cổ tức, tiền lãi và các khoản thu nhập khác, nếu có) phát sinh từ giao 

dịch đầu tư trên Tài khoản Tích sản hưu trí, sau khi đã trừ các khoản chi phí phải trả theo các quy định trong Thỏa Thuận này.


7. VNDIRECT không sử dụng tài sản trong Tài khoản Tích sản hưu trí để sử dụng vào mục đích khác với quy định tại Thỏa Thuận này và/hoặc 

Các Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chứng Khoán, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng.


8. Khách hàng và VNDIRECT có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin tài liệu liên quan đến Thỏa Thuận này. Không bên nào trực tiếp hay gián 

tiếp tiết lộ Thỏa Thuận này (dưới bất kỳ hình thức nào) cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp VNDIRECT phải cung cấp thông tin theo yêu 

cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tiết lộ cho các nhân viên của VNDIRECT tham gia thực hiện Thỏa Thuận này.


9. VNDIRECT được ủy quyền lại cho nhân viên của VNDIRECT thực hiện các công việc mà Khách hàng chỉ định/ủy quyền cho VNDIRECT theo 

Thỏa Thuận này.  


10. Trong thời hạn ủy quyền, Khách hàng không được phép tự thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên Tài khoản Tích sản hưu trí, trừ khi có sự 

đồng thuận của VNDIRECT.


11. Khách hàng được quyền kiểm tra, giám sát hoặc yêu cầu VNDIRECT thông báo về các giao dịch đầu tư trên Tài khoản Tích sản hưu trí 

theo Thỏa Thuận này.


12. Khách hàng chịu phí giao dịch theo quy định chung của VNDIRECT, thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước liên quan đến Tài 

khoản.


13. Khách hàng đồng ý rằng VNDIRECT có quyền điều chỉnh Phí dịch vụ nhưng phải thông báo trước cho Khách hàng từ ít nhất 30 (ba mươi) 

ngày và mức tăng mỗi năm không vượt quá 5% so với mức Phí dịch vụ của năm liền trước.

Điều 4. Quy Định Khác

1. VNDIRECT sẽ thông báo cho Khách hàng về kết quả thực hiện các công việc nêu tại Thỏa Thuận này khi thấy cần thiết hoặc khi Khách 

hàng có yêu cầu.


2. Việc VNDIRECT thông báo cho Khách hàng sẽ được thực hiện theo các phương thức phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện 

Giao Dịch Chứng Khoán được công bố trên trang thông tin điện tử www.vndirect.com.vn trong từng thời kỳ.


3. VNDIRECT thực hiện công việc được Khách hàng ủy quyền theo Thỏa Thuận này là theo sự chủ động của VNDIRECT mà không cần hỏi 

thêm ý kiến của Khách hàng và không phụ thuộc việc Khách hàng có nhận được thông báo của VNDIRECT hay không.


4. Khách hàng xác nhận đã hiểu, đồng ý, chấp nhận và cam kết thực hiện đúng các quy định của Thỏa Thuận này. Khách hàng hoàn toàn 

hiểu, ý thức được những rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ đầu tư tích sản hưu trí (Sản phẩm Tích sản hưu trí) và chấp nhận chịu 

mọi rủi ro có thể phát sinh.


5. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ thời điểm được giao kết và/hoặc kể từ thời điểm VNDIRECT chấp nhận mở Tài khoản Tích sản hưu trí cho/

theo đề nghị của Khách hàng, tùy thuộc thời điểm nào sớm hơn.


Không phụ thuộc vào thời điểm và hình thức giao kết Thỏa Thuận này, trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch điện tử, Các Điều Khoản 

Và Điều Kiện Tích Sản Hưu Trí 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 Đăng ký Sản phẩm Tích sản hưu trí hoặc mở Tài khoản Tích sản hưu trí hoặc 

truy cập vào Tài khoản tích sản hưu trí tại VNDIRECT và có giá trị như hợp đồng được Khách hàng giao kết bằng văn bản.



1. Tài khoản Tích sản hưu trí 

5. Phí dịch vụ 

6. Hình thức rút tài sản  

7. Phí rút tiền trước hạn 

2. Vốn đầu tư ban đầu  

3. Số tiền đầu tư hàng tháng tối thiểu  

4. Gói sản phẩm và Thời gian đầu tư  

_________________________________________________ đồng 


Vốn đầu tư ban đầu sẽ được Nhà đầu tư nộp/chuyển vào Tài khoản Tích sản hưu trí trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ 

ngày ký Thỏa Thuận này. 

Là tài khoản dành cho mục đích tích sản hưu trí của Nhà đầu tư mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 


Số Tài khoản Tích sản hưu trí sẽ được VNDIRECT mở và thông báo cho Khách hàng sau khi nhận được Đề nghị hoặc Đăng ký của 

Khách hàng về việc sử dụng sản phẩm Tích sản hưu trí. 

Phí dịch vụ: 0.1% NAV/năm - trong đó NAV là giá trị tài sản ròng của Tài khoản Tích sản hưu trí. 


Phí dịch vụ được tính và thanh toán hàng tháng. 


Miễn Phí dịch vụ tới 31/12/2022.

Sau khi kết thúc Thời gian đầu tư, Khách hàng có thể lựa chọn rút tài sản từ Tài khoản Tích sản hưu trí để sử dụng cho mục đích 

của mình hoặc tiếp tục tích sản các chứng khoán trong tài khoản nhằm sinh lời bền vững theo phương thức sau: 


Trường hợp Nhà đầu tư rút tài sản khỏi Tài khoản Tích sản hưu trí trước khi kết thúc Thời gian đầu tư thì phải chịu Phí rút tiền 

trước hạn bằng 2% trên giá trị tài sản rút trước hạn. 


Miễn Phí rút tiền trước hạn tới 31/12/2022. 

Rút số tiền bằng 4% giá trị tài sản ròng trên Tài khoản Tích sản hưu trí hàng năm. 


Rút toàn bộ số dư Tài khoản Tích sản hưu trí. 

1.000.000 đ  2.000.000 đ  3.000.000 đ  5.000.000 đ 

Số tiền tùy chọn _____________________ đồng (tối thiểu 1.000.000 đồng) 


Số tiền đầu tư hàng tháng tối thiểu là số vốn đầu tư bổ sung tối thiểu mà Nhà đầu tư sẽ nộp định kỳ hàng tháng vào Tài khoản 

Tích sản hưu trí. 

Gói 5 năm (Thời gian đầu tư: 5 năm; Tài sản phân bổ 30% quỹ cổ phiếu – 70% quỹ trái phiếu) 


Gói 8 năm (Thời gian đầu tư: 8 năm; Tài sản phân bổ 50% quỹ cổ phiếu – 50% quỹ trái phiếu) 


Gói 10 năm (Thời gian đầu tư: 10 năm; Tài sản phân bổ 70% quỹ cổ phiếu – 30% quỹ trái phiếu)  


Gói 15 năm (Thời gian đầu tư: 15 năm; Tài sản phân bổ 100% quỹ cổ phiếu) 


Tùy chọn khác (Thời gian đầu tư: ___năm; Tài sản phân bổ: ___quỹ cổ phiếu______ – ___ quỹ trái phiếu______) 


Thời gian đầu tư là khoảng thời gian tính từ khi ký Hợp đồng mà Nhà đầu tư cam kết không rút vốn đầu tư/tài sản khỏi Tài khoản 

Tích sản hưu trí. 

(Phụ Lục Này Là Một Phần Không Tách Rời Của Thỏa Thuận Dịch Vụ Đầu Tư Tích Sản Hưu Trí 


Kiêm Hợp Đồng Ủy Quyền Giao Dịch) 

Tích sản hưu trí là hoạt động đầu tư trên tài khoản dùng cho mục đích tích sản an tâm hưu trí. 


Hàng tháng Nhà đầu tư tiết kiệm từ thu nhập một khoản tiền đều đặn để nộp/chuyển vào Tài khoản Tích sản hưu trí. 


Số tiền tích lũy của Nhà đầu tư được sử dụng để đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở nhằm đem lại lợi nhuận trong dài hạn. 

PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TÍCH SẢN HƯU TRÍ


