
 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ: 

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF) 

ACCOUNT OPENING FORM: 

FOR VIET CAPITAL BALANCED FUND (VCAMBF) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 

To: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company 

 

1 Thông tin về nhà đầu tư (Investor’s information) 

Tên nhà đầu tư(Full name):  Mã số giao dịch (Securities trading code)1:  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:  
(ID/Passport/Operation license number) 

Ngày cấp:  
(Issue date) 

Nơi cấp:  
(Issue place) 

Ngày tháng năm sinh(Date of birth):  Quốc tịch (Nationality):  

Mã số thuế tại Việt Nam (Vietnamese Tax ID): 

Địa chỉ thường trú (Residential address):  

Loại tài khoản (Account type):  
   Cá nhân (Individual)                         Tổ chức (Institution) 

Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(Mailing contact address) 

Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại nơi làm việc:   Fax:  
(Home phone number)    (Business phone number)         
Điện thoại di động:                                              Thư điện tử:   
(Mobile phone number)                  (Email address) 
 

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng(Bank):     
Số tài khoản ngân hàng:                                               Tên tài khoản:  
(Bank account number)                                                                           (Account’s Name) 

Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, bổ sung thông tin về người được ủy quyền đặt lệnh và người đại diện theo pháp luật (In case of 
organizational investor, please include the information of the individual authorized to place the trading orders and information of 
the legal representative) 

Họ và tên người được ủy quyền đặt lệnh: 
(Full name of the individual authorized to place the trading orders) 
 

Số CMND: 
(ID number) 
Ngày cấp:  Nơi cấp: 
(Issue date)  (Issue place)  

Chức vụ: 
(Position) 
Điện thoại nhà riêng:     Điện thoại nơi làm việc: 
(Home phone number)    (Business phone number) 
Điện thoại di động:     Thư điện tử:                             
(Mobile phone number)    (Email address) 

Phạm vi ủy quyền:  

   Authorized rights 

 Chỉ thực hiện giao dịch chứng chỉ Quỹ    (*) 

   Entitle trading right only  (*) 

 Thực hiện tất cả các quyền như chủ tài khoản 

   Entitle all rights of account holder 
 
(*) Nhà đầu tư tổ chức chỉ được chọn người ủy quyền thực hiện lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ 
(*) Institutionnal investors can only choose the authorized person for trading 

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: 
(Full name of the legal representative) 
 
 

Số CMND: 
(ID number) 
Ngày cấp:  Nơi cấp: 
(Issue date)  (Issue place) 

Chức vụ: 
(Position) 
Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại nơi làm việc: 
(Home phone number)    (Business phone number) 
Điện thoại di động:     Thư điện tử:                             
(Mobile phone number)    (Email address)                    

 
1 Áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (For foreigner investors only) 



 
 

 
 
Cam kết của nhà đầu tư:  Tôi cam kết rằng đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt (VCAMBF). 
Investor’s commitment: I throughoutly scrutinized the Prospectus and the Fund Charter of Viet Capital Balanced Fund (VCAMBF) 
 
 

2 Thông tin về đại lý phân phối(Distribution agent’s information) 

Tên của tổ chức làm đại lý phân phối: 
(Name of Distribution agent) 

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 
(Establishment and operation license number) 

Ngày cấp: 
(Issue date) 

Nơi cấp: 
(Issue place) 

Địa chỉ trụ sở chính: 
(Head office address) 

Điện thoại:    Trang thông tin điện tử: 
(Phone number)    (Website address) 

Địa chỉ địa điểm phân phối: 
(Distribution place address) 

Điện thoại: 
(Phone number) 

Fax: 
 

Họ và tên nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ: 
(Full name of the distribution officer) 

Số Giấy Chứng chỉ hành nghề/ngày cấp: 
(License number/Issue date) 

Điện thoại liên lạc của nhân viên phân phối chứng chỉ quỹ:     Email: 
(Distribution officer’s phone number)  

Nhà đầu tư(Investor) 
(ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

(Signature with full name and sealed (in case of organizational 
investor)) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Đại diện có thẩm quyền của  Đại lý phân phối 
(Representative of the Distribution agent) 

(ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu) 
(Signature with full name and sealed) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ngày(Date): Ngày(Date): 

 

Giấy tờ kèm theo/ Required documents: 
▪ Hồ sơ đối với nhà đầu tư cá nhân/ For individual investor: 

➢ Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ mở  

(Accounting Opening Application Form); 
➢ Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có) 

 Certified copy of Letter of Attorney (if applicable) 
➢ Bản sao hợp lệ của CMND/hộ chiếu nhà đầu tư và người được ủy quyền (nếu có) 

Certified Copy of ID card/ Passport of investor and authorized person (if applicable) 
➢ Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (dành cho nhà đầu tư nước 

ngoài. 
The confirmation on opening account at an institution which have rights to provide settlement service and operates in Vietnam (for foreign 
investors only); 

➢ Giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung tâm lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) 
Confirmation of Securities Trading Code (STC) from Vietnam Securities Depository Center (“VSD”) (for foreign investors only) 

▪ Hồ sơ đối với nhà đầu tư là tổ chức/ For organizational investor: 
➢ Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ mở  

(Accounting Opening Application Form); 
➢ Giấy ủy quyền có công chứng (nếu có) 

 Certified copy of Letter of Attorney (if applicable) 
➢ Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh  

Certified Copy of business registration certificate. 
➢ Bản sao tất cả các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) 

Certified Copy of any amendment relating to the business registration certificate (if applicable) 
➢ Bản sao hợp lệ của CMND/hộ  chiếu của người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền (nếu có) 

Certified Copy of ID card/ Passport of Legal authorized representatives and authorized person (if applicable) 
➢ Giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (dành cho nhà đầu tư nước 

ngoài. 
The confirmation on opening account at an institution which have rights to provide settlement service and operates in Vietnam (for foreign 

investors only); 
➢ Giấy xác nhận mã số giao dịch từ Trung tâm lưu ký (dành cho nhà đầu tư nước ngoài) 

Confirmation of Securities Trading Code (STC) from Vietnam Securities Depository Center (“VSD”) (for foreign investors only) 
 
 

▪ Hồ sơ khác (nếu có) 
Other documents- If applicable 

 


