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Sau đây gọi tắt là Bên B
Bên A, sau khi đã tìm hiểu đầy đủ và kỹ lưỡng các thông tin liên quan tới việc mở tài khoản giao dịch chứng
khoán tại Bên B, đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) tại
Bên B với các điều kiện và điểu khoản cụ thể được quy định chi tiết và cụ thể từ trang 2 tới trang 4 của bản hợp
đồng này.
CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 1: LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Hợp đồng này và các Phụ lục (nếu có) sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ
Trong Hợp đồng này, trừ khi có quy định hoặc ngữ cảnh khác, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2.1
“Chứng khoán” là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần
vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu
điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền,
quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.
2.2
“Tài khoản giao dịch chứng khoán” bao gồm tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng
khoán và các tài khoản khác liên quan theo quy định của pháp luật.
2.3
“Lệnh giao dịch chứng khoán” là Lệnh mua chứng khoán, Lệnh bán chứng khoán hoặc Lệnh sửa hoặc Lệnh huỷ
các Lệnh mua, bán chứng khoán đang có hiệu lực của khách hàng.
2.4
“Lệnh giao dịch chứng khoán hợp lệ” là Lệnh mua chứng khoán, Lệnh bán chứng khoán hoặc Lệnh sửa hoặc
Lệnh huỷ các Lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng có đầy đủ thông tin và đúng mẫu Phiếu lệnh hoặc Sổ
lệnh được Công ty chứng khoán ban hành và có chữ ký xác nhận hợp lệ của Công ty chứng khoán.
2.5
“Lưu ký chứng khoán” là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách
hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.
2.6
“Ngày thanh toán bù trừ” là ngày chuyển giao tiền, chuyển quyền sở hữu chứng khoán để thực hiện thanh toán
theo kết quả khớp lệnh của ngày giao dịch trước đó bằng phương thức bù trừ.
ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG
Bên A trong hợp đồng này đề nghị bên B mở Tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên mình tại Bên B và sử dụng các
dịch vụ của Bên B. Cụ thể như sau:
3.1.
Quản lý tiền và chứng khoán;
3.2.
Thực hiện giao dịch chứng khoán;
3.3.
Lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán.
3.4.
Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh chứng khoán của Bên A theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành;
ĐIỀU 4: TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
4.1.
Tài khoản tiền gửi: Toàn bộ số dư tiền và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền của Bên A sẽ được Bên B
quản lý, theo dõi và hạch toán trên tài khoản này.
Số dư tiền trong tài khoản tiền gửi của Bên A sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo lãi suất của ngân
hàng nơi Bên B có tài khoản.
4.2.
Tài khoản lưu ký chứng khoán: Toàn bộ số dư chứng khoán và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chứng
khoán của Bên A sẽ được quản lý, theo dõi và hạch toán trên tài khoản này.
Quyền sở hữu đối với số chứng khoán lưu ký trên tài khoản này thuộc về Bên A và Bên A có toàn quyền nhận cổ
tức hay bất kỳ lợi ích hợp pháp nào phát sinh từ số dư chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của mình.
4.3.
Tài khoản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán: Khi phát sinh các dịch vụ khác liên quan đến việc kinh
doanh chứng khoán của Bên A dẫn đến việc phải mở thêm tài khoản (hay tiểu khoản) tương ứng theo quy định của
pháp luật, Bên A đề nghị Bên B mở cho Bên A tài khoản tương ứng.
4.4.
Số dư tiền gửi, số dư chứng khoán: Số dư tiền gửi, số dư chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán
của Bên A sẽ được Bên B quản lý tách biệt với tài sản của Bên B theo các quy định của pháp luật. Bên B chỉ có
quyền thực hiện các giao dịch trên tài khoản của Bên A khi:
Khi có “Lệnh giao dịch chứng khoán hợp lệ” của Bên A;
Khi được Uỷ quyền của Bên A cho Bên B theo đúng quy định của pháp luật;
Khi Bên A không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Bên B theo Điều 7 của Hợp đồng này;
Khi phát sinh các nghĩa vụ mà Bên A không thực hiện theo quy định tại khoản 10.8 Điều 10 của Hợp đồng này;
Khi Bên A không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính ràng buộc theo các Hợp đồng, Thoả thuận cung cấp sản phẩm,
dịch vụ khác ký giữa hai bên hoặc giữa hai bên với bên thứ ba;
ĐIỀU 5: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
5.1.
Giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua Tài khoản giao dịch chứng khoán. Giao dịch chứng khoán chỉ
được thực hiện khi có “Lệnh giao dịch chứng khoán hợp lệ” và được thực hiện theo đúng các quy định của pháp
luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Bên A tự chịu trách nhiệm về việc vi phạm quy định của pháp luật về
giao dịch chứng khoán khi tiến hành các giao dịch không đúng theo quy định;
5.2.
Bên A thực hiện việc giao dịch chứng khoán bằng cách đặt lệnh theo Quy trình giao dịch do Bên B ban hành.
Phương thức đặt lệnh là phương thức đặt lệnh trực tiếp hoặc bất kỳ phương thức đặt lệnh nào khác mà Bên B cung
cấp cho Bên A và đã được Bên A đăng ký sử dụng. Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về pháp lý và tài chính với
các lệnh đặt của mình nếu tiến hành đặt lệnh không đúng Quy trình giao dịch của Bên B hoặc tự ý đặt lệnh bằng
các phương thức khác ngoài các phương thức do Bên B cung cấp và đã được Bên A đăng ký.
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5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Bên A phải đảm bảo số dư tiền và/hoặc số dư chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của mình đáp
ứng được các lệnh giao dịch chứng khoán do mình đưa ra.
Bên A chỉ được sửa đổi hoặc huỷ bỏ lệnh giao dịch chứng khoán do mình đưa ra trong trường hợp lệnh giao dịch
chứng khoán của mình chưa được thực hiện. Việc sửa đổi hoặc huỷ bỏ lệnh giao dịch chứng khoán của Bên A chỉ
được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch và phải phù hợp với các quy định pháp luật về giao dịch chứng khoán,
các lệnh này phải được gửi tới bên B vào thời điểm hợp lý.
Bên B có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Bên A dựa trên lệnh giao dịch chứng
khoán hợp lệ. Các yêu cầu của Bên A phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Trong trường hợp lệnh giao dịch chứng khoán được khớp, số chứng khoán mua được và số tiền thu về từ việc bán
chứng khoán sẽ được chuyển vào tài khoản của Bên A vào ngày thanh toán bù trừ.
Trong trường hợp Bên B là bên mua trong giao dịch lô lẻ với Bên A, Bên B phải thông báo giá mua chứng khoán
lô lẻ và không được thu phí môi giới đối với Bên A.
Chứng từ đặt lệnh được hai bên xác nhận bao gồm Phiếu lệnh hoặc Sổ lệnh. Khi Phiếu lệnh hoặc Sổ lệnh được
lập một cách hợp lệ và có chữ ký xác nhận của hai bên thì những chứng từ đó được coi là chứng từ không huỷ
ngang, các bên không được quyền khiếu nại về những chứng từ đã được xác lập hợp lệ.

ĐIỀU 6: RÚT VÀ/HOẶC CHUYỀN TIỀN VÀ/HOẶC CHỨNG KHOÁN TỪ TÀI KHOẢN
6.1.
Bên A có quyền rút toàn bộ hoặc một phần tiền và/hoặc chứng khoán từ tài khoản của mình. Bên B có nghĩa vụ
thực hiện các yêu cầu này của Bên A nếu như yêu cầu đó phù hợp với các quy định của pháp luật và nếu như số
tiền hoặc chứng khoán mà Bên A muốn rút không bị ràng buộc bởi việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, cầm cố
hoặc nghĩa vụ tài chính nào khác.
6.2.
Bên A có quyền yêu cầu Bên B chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần số tiền hoặc chứng khoán của mình vào một
tài khoản khác do Bên A chỉ định. Bên B có nghĩa vụ thực hiện yêu yêu cầu này của Bên A nếu như yêu cầu đó
phù hợp với các quy định của pháp luật và nếu như số tiền hoặc chứng khoán mà Bên A muốn chuyển vào một tài
khoản khác không bị ràng buộc bởi việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, cầm cố hoặc nghĩa vụ tài chính nào khác.
6.3.
Mọi yêu cầu rút và/hoặc chuyển tiền và/hoặc chứng khoán từ tài khoản của Bên A phải theo đúng trình tự và thủ
tục do Bên B quy định.
ĐIỀU 7: THANH TOÁN
7.1.
Bên A có nghĩa vụ thanh toán theo kết quả giao dịch khi lệnh giao dịch chứng khoán của Bên A đã được Bên B
thực hiện.
7.2.
Bên A có nghĩa vụ thanh toán tất cả các loại phí và các nghĩa vụ phát sinh từ việc Bên B thực hiện theo yêu cầu
của Bên A.
7.3.
Bên B có quyền đơn phương trích tiền và/hoặc chứng khoán và/hoặc bán chứng khoán trong tài khoản giao dịch
chứng khoán của Bên A để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ tài chính phát sinh theo các Hợp đồng,
Thoả thuận …ký giữa hai bên hoặc với bên thứ ba.
ĐIỀU 8: BÁO CÁO VÀ CHỨNG TỪ
Bên B có nghĩa vụ cung cấp các báo cáo và hoá đơn cho Bên A như sau:
8.1.
Báo cáo kết quả giao dịch khi Bên A có lệnh giao dịch chứng khoán được thực hiện thành công trong ngày;
8.2.
Cung cấp chứng từ thanh toán phí giao dịch khi phát sinh phí giao dịch từ tài khoản giao dịch chứng khoán của
Bên A;
8.3.
Cung cấp sao kê tài khoản với các thông tin phản ánh số dư và lịch sử các giao dịch được thực hiện trên tài khoản
giao dịch chứng khoán của Bên A;
8.4.
Cung cấp các chứng từ khác kèm theo các sản phẩm, dịch vụ…được Bên B cung cấp cho Bên A.
ĐIỀU 9: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Có nghĩa vụ cung cấp và chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp cho Bên
B trong bất cứ tài liệu giao dịch nào đối với Bên B. Khi có sự thay đổi về các thông tin mà Bên A đã cung cấp cho
Bên B, Bên A có nghĩa vụ thông báo cho Bên B ngay lập tức các thay đổi thông tin này.
Thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của mình tuân thủ theo các quy
trình, quy định giao dịch của Bên B và các quy định của pháp luật liên quan;
Thanh toán đầy đủ các khoản phí môi giới và các khoản phí khác có liên quan tới hoạt động giao dịch chứng
khoán qua tài khoản của mình cho Bên B;
Đảm bảo số dư tiền mặt và/hoặc chứng khoán trong tài khoản của mình đáp ứng được yêu cầu ký quỹ theo quy
định của pháp luật hiện hành;
Tự chịu trách nhiệm về quyết định giao dịch của mình thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán;
Tuân thủ các quy định về việc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán do Bên B đặt ra và các quy định pháp luật
có liên quan;
Sở hữu tiền và chứng khoán trong tài khoản của mình;
Thực hiện các quyền của người sở hữu chứng khoán theo quy định của pháp luật;
Có quyền yêu cầu Bên B thông báo về kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán mà mình đã lệnh thực hiện.
Có quyền khiếu nại, thắc mắc…với Bên B về kết quả giao dịch của mình trong vòng một (01) ngày kể từ ngày đặt
lệnh giao dịch, sau thời gian nêu trên, mọi lệnh giao dịch của Bên A được coi là hợp lệ và không huỷ ngang.
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Có quyền rút và/hoặc chuyển một phần và/hoặc toàn bộ tiền và/hoặc chứng khoản từ tài khoản của mình;
Được hưởng lãi phát sinh đối với số dư tiền trong tài khoản và cổ tức và hoặc các lợi ích phát sinh từ chứng khoán
trong tài khoản của mình;
ĐIỀU 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
9.10.
9.11.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh giao dịch chứng khoán hợp lệ của Bên A;
Lưu giữ tiền và chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Bên A theo đúng các quy định của pháp
luật có liên quan;
Giữ bí mật các thông tin về Bên A, trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khác;
Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Bên A khi chưa có lệnh giao dịch hợp lệ từ Bên A. Trừ trường hợp
quy định tại khoản 4.4 Điều 4 của Hợp đồng này;
Cung cấp thông tin về kết quả giao dịch, số dư tài khoản giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Bên A;
Bồi thường thiệt hại theo mức độ thiệt hại thực tế cho Bên A nếu thiệt hại đó xảy ra là do lỗi của mình.
Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm các nghĩa vụ được quy định tại Điều 9 của Hợp
đồng này;
Có quyền sử dụng số tiền hoặc chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Bên A để thanh toán chi
phí dịch vụ mà mình cung cấp nếu Bên A không thanh toán cho mình;
Được thu phí theo quy định của pháp luật về phí đối với các dịch vụ mà mình cung cấp cho Bên A;

ĐIỀU 11: UỶ QUYỀN
Bên A có quyền uỷ quyền cho bên thứ ba quản lý tài khoản của mình. Việc uỷ quyền quản lý tài khoản của Bên A cho bên
thứ ba phải được lập thành văn bản và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về uỷ quyền trong lĩnh vực kinh
doanh chứng khoán. Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hành vi mà bên thứ ba nhận uỷ quyền thực hiện trong
phạm vi uỷ quyền và thời hạn uỷ quyền.
ĐIỀU 12: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Bên B có nghĩa vụ bồi thường cho Bên A những thiệt hại thực tế xảy ra do lỗi của Bên B. Mức độ thiệt hại sẽ do hai bên
cùng đánh giá dựa trên những gì đã xảy ra trong thực tế. Trong trường hợp hai bên không thể đưa ra mức thiệt hại thống
nhất, mức độ thiệt hại sẽ được xác định theo các quy định của pháp luật.
ĐIỀU 13: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
13.1.
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi được chấm dứt theo một trong các trường hợp trong Điều 13.2
dưới đây. Mọi sửa đổi, bổ sung sẽ chỉ có hiệu lực khi được chấp thuận của cả hai Bên bằng văn bản.
13.2.
Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
13.2.1 Bên A yêu cầu chấm dứt Hợp đồng theo một thông báo bằng văn bản gửi cho Bên B với điều kiện Bên A đã thực
hiện xong tất cả các nghĩa vụ đối với Bên B.
13.2.2. Bên A vi phạm Hợp đồng này hoặc thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và
thị trường chứng khoán được thể hiện trong Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nguồn thông
tin xác thực. Khi đó, Hợp đồng sẽ chấm dứt ngay sau khi Bên B gửi văn bản thông báo trước ba (03) ngày cho Bên
A;
13.2.3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
13.2.4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.
13.2.5. Bên A không có chứng khoán hoặc số dư tiền trên tài khoản giao dịch dưới mười ngàn (10.000) đồng và không có
giao dịch trong suốt thời hạn hạn mười hai (12) tháng liên tục. Khi đó, Bên A mất toàn bộ quyền lợi phát sinh từ
Hợp đồng, nếu có.
13.3.
Các Bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ các các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ
Hợp đồng đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã bị chấm dứt.
13.4.
Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Bên A đối với Bên B phát
sinh từ Hợp đồng sẽ vẫn ràng buộc trách nhiệm của Bên A cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và
dứt điểm.
13.5.
Hợp đồng này thay thế cho tất cả các hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) đã ký giữa bên A và
bên B.
ĐIỀU 14: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Tất cả tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng hoà giải. Trong trường hợp hoà
giải không thành, Toà án nơi Bên B có trụ sở sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.
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