CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
OPEN-ENDED FUND SWITCHING ORDER

PL07

Thời gian nhận lệnh / Time:..........................................
Số tham chiếu / Ref. No:..........................................

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH
Please complete this form using BLOCK capitals, in BLACK/BLUE INK
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT HOLDER
Loại tài khoản

Cá nhân / Individual

Tổ chức / Institutional

Số tài khoản / Account No.

Account type

Chủ tài khoản
Account Holder

Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu
Business license/ID/Passport

Tên người được ủy quyền
Name of authorized person

Số GCNĐKKD/CMND/Hộ chiếu
Business license/ID/Passport

II. THÔNG TIN QUỸ CHUYỂN ĐỔI / DETAILS OF SWITCHING OUT FUND
Tôi/Chúng tôi yêu cầu chuyển đổi từ Đơn vị của Quỹ mở sau của BVF
I/We request switching out of the following Open-Ended Fund of Baoviet Fund
Tên quỹ
Fund name

Số tài khoản của tôi tại quỹ
Account number

Tại Đại lý phân phối
At distribution agent
Số lượng CCQ chuyển đổi (bằng số)
Number of Units (in number)
Số lượng CCQ chuyển đổi (bằng chữ)
Number of Units (in words)

III. THÔNG TIN QUỸ NHẬN CHUYỂN ĐỔI/ DETAILS OF SWITCHING IN FUND
Tôi/Chúng tôi yêu cầu chuyển đổi số chứng chỉ quỹ nêu trên sang (mua) Đơn vị quỹ mở sau của BVF
I/We request switching into the following Open-Ended Fund of Baoviet Fund
Tên quỹ
Fund name

Số tài khoản của tôi tại quỹ
Account number

Tại Đại lý phân phối
At distribution agent
Lưu ý/Important notes:
- Lệnh bán để chuyển đổi được thực hiện tại kỳ giao dịch đầu tiên ngay sau khi có yêu cầu của nhà đầu tư
Redemption order to switch out shall be placed on the first trading period right after the request of investor is received
- Lệnh mua để chuyển đổi được thực hiện tại kỳ giao dịch ngay sau khi tiền bán chứng chỉ quỹ được chuyển về tài khoản quỹ nhận chuyển
đổi.
Subscription order to switch in shall be placed on the trading period right after the redemption money are transfered to the account of
switching in fund
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IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR’S COMMITMENT
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (Investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ chuyển đổi và Quỹ nhận chuyển đổi
I have read and agreed with the Prospectus and Fund Charter of switch out and switch in fund
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks

V. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN/ CONFIRMATION OF PARTIES
1. Xác nhận của Nhà đầu tư/ Confirmation of investor
.................................., ngày (date)..........................................................
Nhà đầu tư/Investor
Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
Signature with full name and stamped (for institutional investor)

................................................................................
2. Đại lý phân phối của Quỹ chuyển đổi/ Confirmation of distribution agent of switching out fund
Nhân viên nhận lệnh
Teller

Kiểm soát
Supervisor

Đại diện có thẩm quyền
Authorized representative

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu
Signature with full name and stamped

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …

3. Đại lý phân phối của Quỹ được chuyển đổi/ Confirmation of distribution agent of switching in fund
Nhân viên nhận lệnh
Teller

Kiểm soát
Supervisor

Đại diện có thẩm quyền
Authorized representative

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu
Signature with full name and stamped

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …

Ngày … tháng … năm 20 …
Date … month … year 20 …
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