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PHIẾU LỆNH MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ 
SUBSCRIPTION ORDER 

 
Số tham chiếu 
Ref. No: 

             Ngày: 
Date / /  

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ/INVESTOR’S INFORMATION 

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở 
Account number  

Họ và tên Nhà đầu tư 
Full name of investor 

 Số CMND/ Căn cước CD /GCN 
ĐKKD 
ID card /Business license No. 

 

Hộ chiếu (Nhà đầu tư nước ngoài) 
Passport (For foreign investors only) 

 

Tên người được ủy quyền 
Authorized person’s name 

 Số CMND/Căn cước CD; hoặc 
ID Card; or 

 

 Hộ chiếu (Nhà đầu tư nước ngoài) 
Passport (For foreign investors only) 

 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA/SUBCRIPTION ORDER DETAILS 

Tôi/chúng tôi đề nghị đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ 
I/We request to subscribe for fund certificates of 

 

 
Số tiền đăng ký MUA (VNĐ) 
Subscription amount (in VND) 

 

Bằng chữ 
in words 

 

Ngày đăng ký giao dịch: 
Registered trading date: 

            /             / 

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ/DECLARATION AND SIGNATURE 
1. Tôi/chúng tôi ở đây xác nhận rằng tôi/chúng tôi là người được hưởng lợi của các Đơn vị Quỹ đã được mua và đề nghị công ty quản lý 

quỹ và các bên liên quan khác của Quỹ (Ngân hàng Giám sát, Đại lý chuyển nhượng, Đại lý Phân phối) ghi nhận tôi/chúng tôi là chủ sở 
hữu số Đơn vị Quỹ trên vào Sổ Đăng ký Nhà đầu tư của Quỹ. 

I/We hereby confirm that I/we are the beneficial owner of the units being purchased and request the fund management company and 
other relevant service providers to the Fund (Supervisory Bank, Transfer Agent, Distribution Agent) to record my/our name as unit holder 
in the Fund Investor Registration Book.  

2. Tôi/Chúng tôi đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ của (các) Quỹ như đã chỉ rõ và xác nhận rằng đã nhận được, đọc và hiểu (các) tài liệu về 
Quỹ cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư, đặc biệt là thông tin về mục tiêu và chính sách đầu tư, các yếu tố rủi ro và các loại phí áp dụng 
cho (các) Quỹ tương ứng, và chấp nhận Điều lệ, các Điều khoản và Điều kiện chi tiết trong Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng ký mở Tài khoản 
giao dịch Chứng chỉ Quỹ.  

I/We apply for Certificates of the Fund(s) indicated, and confirm having received, read and understood the relevant investor information 
document(s) especially the investment objectives and policy(ies), the risk factors, the fee & charges applicable to the relevant fund(s), and 
individually accept the fund Charter, terms & conditions detailed in the Prospectus and Application. 
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3. Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong phiếu lệnh này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo là đúng 
sự thật và chính xác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong phiếu này và tất cả các tài liệu 
cung cấp kèm theo. 

I/we hereby declare that all information given in this form and all documents provided to support this application are true and accurate. 
I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this application. 

4. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng số tiền đầu tư phải được chuyển vào tài khoản nhận tiền của Quỹ trước 15h00 ngày T-1 của Kỳ giao dịch, nếu 
không số tiền này sẽ được đầu tư vào Kỳ giao dịch kế tiếp. 

I/We understand that investment amount must be transferred to Fund’s account before 15h00 – date T-1 of trading period. Otherwise, 
this amount will be invested on the next trading period. 

 

Chữ ký 
Signature 

 Họ & Tên 
Full Name 

 

IV. THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/DISTRIBUTOR DETAILS 

Tên Đại lý phân phối: 
Distributor Name 

 Mã số Đại lý: 
Distributor Number 

 

 Họ và tên/Name Thời gian/Time & Date Chữ ký/Signature 

Nhân viên nhận lệnh: 
Distribution Officer 

    

Nhân viên kiểm soát: 
Supervisor 

    

 


