PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA/BÁN/CHUYỂN ĐỔI: QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF)
FUND CERTIFICATES PURCHASE ORDER FORM: VIET CAPITAL BALANCED FUND (VCAMBF)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoàn Bản Việt
To: Viet Capital Asset Management Joint Stock Company
Phần dành cho nhà đầu tư(For Investor)

1
Nhà đầu tư:
(Investor’s Name)

Số TK giao dịch chứng chỉ Quỹ:
(Fund certificate account number)

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

Ngày cấp:
(Issue date)

Nơi cấp:
(Issue place)

Ngày cấp:
(Issue date)

Nơi cấp:
(Issue place)

Họ và tên người được ủy quyền đặt lệnh:
(Full name of the individual authorized to place the trading orders)
Số CMND/Hộ chiếu:
(ID/Passport)

Loại tài khoản: Tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ(Account type: Fund certificate trading account)
Loại lệnh:

MUA
QUỸ
(Fund)

SỐ TIỀN
(Amount)
Bằng số
(by number)

Loại lệnh:

Bằng chữ
(by word)

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(For Distribution agent)
Số chứng từ
Số thứ tự lệnh
(Transaction document
(Order number)
number)

BÁN
SỐ LƯỢNG
(Quantity)

QUỸ
(Fund)
Bằng số
(by number)

Bằng chữ
(by word)

Loại lệnh:
CHUYỂN ĐỔI QUỸ
Từ quỹ (tên của quỹ)

sang quỹ (tên của quỹ mục tiêu)

QUỸ
(Fund)

SỐ TIỀN
(Amount
Bằng số
(by number)

Loại lệnh: HỦY LỆNH/ YÊU CẦU

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(For Distribution agent)
Số chứng từ
Số thứ tự lệnh
(Transaction document
(Order number)
number)

MUA

Bằng chữ
(by word)

CHUYỂN ĐỔI QUỸ

BÁN
SỐ LƯỢNG
(Quantity)

QUỸ
(Fund)
Bằng số
(by number)

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(For Distribution agent)
Số chứng từ
Số thứ tự lệnh
(Transaction document
(Order number)
number)

Bằng chữ
(by word)

ĐẦU TƯ ĐỊNH

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(For Distribution agent)
Số chứng từ
Số thứ tự lệnh
(Transaction document
(Order number)
number)

Loại lệnh:
ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ
SỒ LƯỢNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ MUA HÀNG THÁNG
SỐ LƯỢNG
(Quantity)

QUỸ
(Fund)
Bằng số
(by number)

Bằng chữ
(by word)

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
(For Distribution agent)
Số chứng từ
Số thứ tự lệnh
(Transaction document
(Order number)
number)

Thời gian bắt đầu thực hiện:
Hình thức thanh toán:
Tiến mặt
Chuyển khoản
Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):
(Investor’s mailing address)
Điện thoại nhà riêng:
(Home phone number)
Điện thoại di động:
(Mobile phone number)

Điện thoại nơi làm việc:
(Business phone number)
Thư điện tử:
(Email address)

Fax:

Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng(Bank): ................................................................................................................................ Chi nhánh (at
branch).........................................................................................................................................
Số tài khoản ngân hàng:
Tên tài khoản:
(Account number)
(Account name)

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))

Ngày(Date):

Người được ủy quyền (Authorized
person)
(ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature with full name)

Ngày(Date):

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):

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

2
Thời điểm nhận lệnh
(Order receiving time)

Nhân viên nhận lệnh
(Officer receiving the order)

Nhân viên kiểm soát
(Controlling officer)

