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Mẫu dành cho NĐT cá nhân /  For Individual Investors 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN / XANH 
Please complete this form using BLOCK capitals, in BLACK / BLUE INK

Phần dành cho Đại lý phân phối điền / Inserted by distributor

Số tham chiếu
Reference number

Số tài khoản / Account No.

Tên quỹ đăng ký đầu tư (*)
Fund name

                Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)                                                                Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)
                 
                 Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)                                       Cả 3 Quỹ/ all 3 funds

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

Chủ tài khoản (*)
Account holder

Quốc tịch
Nationality

Số CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực
Valid ID / Passport No.

Ngày cấp
Issuing date

Nơi cấp
Issuing place

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Giới tính  
Sex

Nam
Male

Nữ
Female

Loại tài khoản
Account type

Nhà đầu tư
Investor 

Đại lý phân phối
Distribution Agent

Thị thực nhập cảnh
Visa (1)

Lý do nhập cảnh
Reason for immigration (1)

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài 
Permanent address in other countries (1)

Địa chỉ nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam
Permanent address in recent 6 months (1)

Địa chỉ thường trú 
Permanent address

Địa chỉ nhận thư (nếu khác địa chỉ thường trú)
Mailing address (if different from permanent address)

Nghề nghiệp
Occupation

Chức vụ
Position

Đơn vị công tác và địa chỉ công tác
Working place and address

Thu nhập trung binh hàng tháng (3 tháng gần nhất)
Income in recent 3 months

Mục đích mở tài khoản
Reason for opening account

Mã số thuế tại Việt Nam
Vietnamese Tax code

Mã số giao dịch CK(1)

Securities trading code
Không có 
None

Hình thức nhận báo cáo
Receiving statements methods

Thư điện tử
Email

Tại quầy
At counter

Điện thoại di động
Primary phone No.

Điện thoại cố định
Alternate phone No.

Địa chỉ email
Email address

II. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ, CỔ TỨC / BANK ACCOUNT DETAILS FOR RECEIVING SALES PROCEEDS, DIVIDEND

Chủ tài khoản
Account holder

Số tài khoản ngân hàng(2) 
Bank account number

Tại ngân hàng
At Bank

Chi nhánh
Branch

Lưu ý / Note (*) Vui lòng điền bằng chữ IN HOA / Please fill in BLOCK capitals
(1) Dành cho Nhà đầu tư nước ngoài / For foreign Investor
(2) Tên Chủ tài khoản ngân hàng phải giống với tên Nhà đầu tư đã đăng ký ở Phần (I)
Bank account holder must be in the name of Investor as registered under Section (I)

III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC  HƯỞNG LỢI  / BENEFICIAL OWNERS

Họ và tên (*)
Full name

Số CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực
ID / Passport number

Quốc tịch
Nationality

Ngày cấp
Issuing date

Nơi cấp
Issuing place
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Ngày tháng năm sinh
Date of birth (dd/mm/yy)

Giới tính           Nam  
Sex                     Male 

Nữ
Female

Địa chỉ thường trú
Permanent address

Địa chỉ liên hệ hiện nay
Resident address

Điện thoại di động
Primary phone No.

Điện thoại cố định
Alternate phone No.

Nghề nghiệp/Chức vụ
Occupation/ Position

Đơn vị công tác và địa chỉ công tác
Working place and address

Số tài khoản thụ hưởng
Beneficiary bank account No.

Ngân hàng và Chi nhánh thụ hưởng
Beneficiary bank and branch

IV. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ / ONLINE TRADING REGISTRATION
Tôi đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ / I register to use online trading service                             
                   Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF)                                                                Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF)

                   Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)                                       Cả 3 quỹ/ all 3 funds

Tên đăng nhập chỉ được cấp 1 lần và được hệ thống tạo mặc định là số CMND / Hộ chiếu mà Nhà đầu tư đã đăng ký. Dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ sẽ 
được sử dụng theo quy định pháp luật và Thỏa thuận giao dịch điện tử đính kèm. 
Username is provided one time only and generated by default as registered ID / Passport number. Online trading service will be used according to laws and at-
tached online trading service Agreement.

Dịch vụ Giao dịch điện tử Chứng chỉ quỹ bao gồm những tiện ích như sau / The online trading service includes following services:

1. Đặt lệnh điện tử 
Trading online

2. Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến 
Online enquiries

3. Thông báo kết quả giao dịch qua email 
Order report via email

4. Nhận các báo cáo của Công ty Quản lý Quỹ qua email 
Monthly statements via email

Số điện thoại di động và địa chỉ email đã đăng ký tại mục I. Thông tin Nhà đầu tư sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch điện tử liên quan cũng như để nhận 
các sao kê, báo cáo. Mật khẩu đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử sẽ được gửi tới email của Khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi Tài khoản giao dịch Chứng 
chỉ quỹ của Khách hàng được mở thành công.
Primary phone number and email address that have been indicated in Investor information will be used in relating online transaction as well as to receive statements 
and reports. Username and password to log in online trading system will be sent to Investor’s email within 24 hours since trading account is activated successfully. 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR’S COMMITMENT

1.  Chúng tôi đăng ký mua Đơn vị của (các) Quỹ và xác nhận rằng đã nhận, đọc và hiểu (các) tài liệu liên quan cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và chấp nhận tất 
cả các điều khoản và điều kiện chi tiết trong Bản cáo bạch, Điều lệ của Quỹ và Phiếu đăng ký Mở tài khoản này.
I apply for Units of the Fund(s) indicated, and confirm having received, read and understood relevant investor information document(s) and individually accept 
terms and condition detailed in Prospectus, Fund Charter and the Account Opening Application Form.
2.  Tôi  đồng ý rằng dữ liệu của tôi có thể được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền nếu luật Việt Nam yêu cầu. Dữ liệu đó có thể được sử dụng cho mục đích quản 
trị tài khoản, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, xác minh về thuế khi cần thiết, cũng như để phát triển hoạt động bán hàng và tiếp thị cho các sản phẩm của 
Baoviet Fund hoặc mục đích khác mà Baoviet Fund thấy cần thiết. Tôi đồng ý rằng dữ liệu có thể được chuyển cho các công ty do Baoviet Fund chỉ định và / hoặc 
Đại lý chuyển nhượng để hỗ trợ các hoạt động có liên quan đến khoản đầu tư vào Đơn vị quỹ của tôi.
I agree that my data may be transmitted to any public body as may be required under Vietnamese law. Such data shall be processed for purposes of account 
administration, anti-money laundering / anti-terrorism financing, tax identification, where appropriate, as well as for development of sales and marketing of Baoviet 
Fund products or other purposes which Baoviet Fund deem it necessary. I agree that data may be transferred to companies appointed by Baoviet Fund and / or  
transfer agency to support activities related to my investment in the Units.
3.  Tôi xác nhận rằng các thông tin có trong Phiếu đăng ký này là hoàn chỉnh và chính xác và tôi theo đây đồng ý cập nhật các thay đổi về thông tin công ty hay 
thông tin cá nhân của tôi trong thời gian sớm nhất. Tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin trên và xác nhận sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Baoviet 
Fund nếu có.
I hereby confirm that the information contained in the Application Form is complete and accurate and I hereby agree to forward any changes in my personal data as 
soon as possible. I commit to take responsibility for the above information and confirm that all Baoviet Fund’s damages will be compensated if any. 

VI. THÔNG TIN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI / DISTRIBUTOR’S INFORMATION

Tên của tổ chức làm Đại lý phân phối / Distribution Agent name

Số Giấy phép thành lập / License No. Ngày cấp / Issuing date

Địa chỉ trụ sở / Head office address

Điện thoại  / Phone number Fax Website 

Địa chỉ điểm phân phối
Distribution address

Điện thoại
Phone number

Nhân viên phân phối
Distributor staff

Số Giấy Chứng chỉ hành nghề
Practitioner’s Certificate number

Địa chỉ email / Email Điện thoại / Phone number
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VII. THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION 
Nhà đầu tư biết tới Quỹ mở của Baoviet Fund thông qua hình thức nào sau đây / Investor knows about this Fund through:

☐ Website ☐ Giới thiệu / Recommendation  (Vui lòng nêu rõ tên cá nhân / tổ chức giới thiệu / Please indicate the name of recommender)

 ☐ Báo chí / Press Họ và tên
Full name

Điện thoại
Phone number

VIII. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN / CONFIRMATION OF PARTIES

Công ty quản lý quỹ Bảo Việt ủy quyền cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện vai trò Đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của 
BVF. 
Theo đó VSD sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm: 
a) Lập và quản lý sổ chính; mở và theo dõi quản lý hệ thống các tài khoản cá nhân; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở;
b) Ghi nhận các lệnh mua, lệnh bán, lệnh chuyển đổi của nhà đầu tư; chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ; cập nhật sổ chính;
c) Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan tới việc sở hữu chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư;
d) Cung cấp cho nhà đầu tư sao kê tài khoản giao dịch, xác nhận giao dịch và các tài liệu khác

Phần dành cho Đại lý phân phối / For Distribution Agent only

Nhân viên giao dịch / Receiver
Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name

Kiểm soát / Supervisor
Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name

Đại diện có thẩm quyền / Authorized representative
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu / Signature with full name and stamped

Nhà đầu tư / Investor
Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Baoviet Fund Management Co., Ltd.

Ngày (Date): ......................................................................................

Chữ ký mẫu của Nhà đầu tư
Specimen signature of Investor

Chữ ký 1 / Signature 1 Chữ ký 2 / Signature 2

IX. THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Giấy Đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở được lập thành 03 (ba) bản chính và được lưu trữ bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt, Đại lý phân phối 
và Nhà đầu tư.
The Account opening application form will be made in 03 (three) original copies and retained by Baoviet Fund Management Co., Ltd., Distribution Agent and Investor.
Đại lý phân phối sẽ thông báo số tài khoản sở hữu Chứng chỉ quỹ tới Nhà đầu tư sau khi nhận được xác nhận từ Đại lý chuyển nhượng.
Distribution Agent will inform Investor the account number after receiving the confirmation from Transfer Agent.
Đơn đăng ký phải kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của Nhà đầu tư. 
Application forms must be accompanied by copy of the Investor’s notarized identity documents.
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THỎA THUẬN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CHỨNG CHỈ QUỸ
ONLINE TRADING SERVICES AGREEMENT

Điều 1. Định nghĩa thuật ngữ

1.1    “Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ” là các giao dịch liên quan đến chứng chỉ quỹ trên tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Khách hàng mà các giao dịch đó 
(i) được thực hiện phù hợp với các dịch vụ và (ii) thông qua hệ thống giao dịch điện tử do BVF thiết lập.

1.2    “Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ” là các dịch vụ do BVF cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch điện tử 
chứng chỉ quỹ.

1.3    “Hệ thống” là hệ thống do BVF thiết lập để thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại 
địa chỉ tên miền https://etrade.baovietfund.com.vn 

1.4    “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống. Khách hàng và BVF thống nhất Mật khẩu đăng nhập là chữ ký điện tử của 
khách hàng khi thực hiện các giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

2.1   BVF đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo quy định của BVF theo từng thời điểm. BVF đồng ý công bố 
rộng rãi các nội dung này trên website chính thức của BVF.

2.2   Khách hàng được quyền sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử mà BVF đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai với điều kiện là Khách hàng phải thực 
hiện việc đăng ký sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ tương lai đó theo các hình thức mà BVF quy định.

2.3   Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của BVF và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử 
chứng chỉ quỹ của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ Giao 
dịch điện tử chứng chỉ quỹ và các tiện ích, Thỏa thuận giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ, và các văn bản khách có liên quan (nếu có) mà Khách hàng đã ký kết với 

BVF và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được BVF hướng dẫn, thông báo cho Khách hàng hoặc trên website của BVF.

Điều 3. Các rủi ro phát sinh từ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ

Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ 
bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ 
và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến 
việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.

Điều 4. Bảo mật

4.1   Trách nhiệm của Khách hàng:
4.1.1    Bảo mật Mật khẩu đăng nhập. Chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào
4.1.2     Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo ngay cho 

BVF     biết và thực hiện theo chỉ dẫn của BVF.
4.1.3    Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi BVF có xác nhận đã được thông báo 

mất Mật khẩu đăng nhập.
4.2   Trách nhiệm của BVF:
4.2.1    Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (tài khoản đăng nhập/Mật khẩu đăng nhập, thông tin giao dịch, và tất cả các thông tin khác của Khách hàng) 

trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4.2.2    Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng có yêu cầu.

Điều 5. Cam kết của Khách hàng

5.1   Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng 
chỉ quỹ do BVF cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi trên website của BVF (“Hướng dẫn công khai”). BVF không chịu bất kỳ trách nhiệm 
đối với những Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng 
những Hướng dẫn công khai.

5.2   Đồng ý rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng 
nhập hoặc các yếu tố định danh khác do BVF cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập.

5.3    Cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho BVF khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông 
tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản hoặc xác nhận điện tử của BVF.

5.4    Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ Email, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho BVF mặc nhiên 
được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.

5.5    Thanh toán đầy đủ Phí dịch vụ và lệ phí khác (nếu có) theo quy định của BVF đã được Hướng dẫn công khai tùy từng thời điểm.
5.6    Ý thức và đồng ý những rủi ro có thể phát sinh từ Giao dịch điện tử đã được đề cập tại Điều 3 Thỏa thuận này và Bản công bố rủi ro mà BVF đã cung cấp cho 

Khách hàng hoặc công bố trên website của BVF.
5.7    Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, 

phần mềm ứng dụng,… do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái 
phép Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.

Điều 6. Cam kết của BVF

6.1   BVF không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của bất kỳ Khách hàng nào khi sử 
dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.

6.2     Đối với các Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ mà BVF trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, BVF 
có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
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6.3    Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
6.4    Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các Dịch vụ giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, công khai các biểu phí áp dụng.
6.5    Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch điện tử 

chứng chỉ quỹ, thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận này cho phù hợp với quy định pháp luật.
6.6    Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng 

chỉ quỹ. Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống cho Khách hàng (nếu có).
6.7    Lưu trữ các Chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của Khách hàng theo đúng các quy định  của pháp luật và đảm bảo 

rằng các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết.
6.8    Thực hiện ngay việc thông báo trên website của BVF, website của các Đại lý phân phối và thông báo tại trụ sở BVF, các điểm nhận lệnh của Đại lý phân phối và nỗ 

lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không thể thực 
hiện được để Khách hàng kịp thời tiến hành giao dịch chứng chỉ quỹ thông qua nhân viên giao dịch của BVF và các Đại lý phân phối.

6.9    Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi chủ quan của BVF gây ra ngoại trừ các trường 
hợp bất khả kháng xuất phát từ các lý do khách quan.

Điều 7. Miễn trừ trách nhiệm

7.1    BVF được quyền miễn trừ tất cả các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót thiệt hại nào phát sinh do các nguyên nhân sau:
7.1.1      Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực 

hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
7.1.2      Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của BVF trong việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.
7.1.3     Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ của Khách 

hàng vì bất kỳ lý do nào.
7.1.4       BVF thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng 

chỉ quỹ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của BVF hay do hậu quả của 
sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.

7.1.5     Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch 
điện tử chứng chỉ quỹ cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền hoặc bất kỳ đối tượng nào khách trong bất kỳ trường hợp nào.

7.1.6      Việc Khách hàng để lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập và/hoặc các yếu tố định danh khác mà BVF cung cấp dẫn đến người khách dùng những thông tin 
này để sử dụng Dịch vụ giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyền và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ giao 
dịch chứng chỉ quỹ cung ứng.

7.2    Hai bên không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ Thỏa thuận này khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.
7.3    BVF được quyền miễn trừ tất cả trách nhiệm đối với những giao dịch của Khách hàng sau thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch mà Khách 

hàng không có bất kỳ thông báo khiếu nại nào gửi đến BVF về các sai sót và (hoặc) nhầm lẫn trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như nhận kết quả giao 
dịch, các thông báo này phải được thể hiện bằng văn bản.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt Thỏa thuận

8.1   Sửa đổi và bổ sung Thỏa thuận: Nhằm phù hợp với chính sách, thực tiễn hoạt động kinh doanh và khả năng cung cấp các dịch vụ đến khách hàng, cũng như khi 
có những quy định mới của Pháp luật, BVF bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ Giao dịch 
điện tử chứng chỉ quỹ này, cũng như các quy định khác có liên quan (nếu có). Trong trường hợp có sửa đổi và bổ sung, BVF tiến hành thông báo trên website 
http://www.baovietfund.com.vn và tại các Chi nhánh, Đại lý phân phối về nội dung được sửa đổi, bổ sung. Các quy định sửa đổi, bổ sung này đương nhiên được 
áp dụng và điều chỉnh các bên trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo như Thông báo của BVF.

8.2    Thỏa thuận được chấm dứt khi:
8.2.1      Đóng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở;
8.2.2      BVF thông báo trước cho Khách hàng về việc ngừng hoặc chấm dứt Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng;
8.2.3      Khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ theo mẫu mà BVF cung cấp;
8.2.4      Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
8.3    BVF bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải có sự đồng ý trước của 

Khách hàng. BVF sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai tại các điểm phân phối, website của BVF và các Đại lý phân 
phối hoặc gửi qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với BVF. BVF không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:

8.3.1      Email của Khách hàng không nhận được thư vì bất cứ lý do gì.
8.4    Khách hàng thay đổi địa chỉ Email, số điện thoại mà không thông báo với BVF.

Điều 9. Điều khoản chung

9.1    Thỏa thuận này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký giữa Khách hàng với BVF.
9.2    Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Giấy 

đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ quỹ mở, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với BVF và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao 
dịch cụ thể mà BVF đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai với Khách hàng.

9.3    Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ qua hình thức sử 
dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với BVF.

9.4    Khách hàng cần thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ và kịp thời phản ánh cho BVF những 
sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử chứng chỉ quỹ.

9.5    Thoả thuận này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và BVF được giải quyết


