GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ LẦN ĐẦU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
OPEN-ENDED FUND SUBSCRIPTION FORM FOR IPO
SỐ THAM CHIẾU/Reference number ........................................................................................................................................................................................
THỜI GIAN NHẬN LỆNH/Time: ................................................................................................................................................................................................
Nhà đầu tư vui lòng điền đầy đủ mẫu giấy bằng CHỮ VIẾT HOA và mực ĐEN/XANH, ký tên tại chỗ chỉ định và chuyển đơn cho Đại lý Phân phối
Please complete this form in full using BLOCK capital, in BLACK/BLUE ink, sign it at the place indicated and submit the form to your Distributor.
(*) CÁC THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI KHAI BÁO/ These fields are mandatory.
I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR'S INFORMATION
1. HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ*
Full name of Investor

SỐ TÀI KHOẢN*
Account number

2. SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKDN*
ID/Passport/Business license number
3. TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Name of authorized person

SỐ CMND/ HỘ CHIẾU
ID/Passport number

4. LOẠI HÌNH NHÀ ĐẦU TƯ (CHỌN 1 TRONG 2 MỤC SAU)*
Type of investor (choose 1 of the following 2 options)
Nhà đầu tư chứng khoán thông thường
Ordinary securities investor

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp1
Professional securities investor
1Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệ p theo quy định tại Luậ t Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Professional securities investor as prescribed by the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA/ SUBSCRIPTION DETAILS
Tôi/Chúng tôi muốn đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI quản lý như sau:
I/We request to subscribe for fund certificate of the Open-Ended Fund under SSI Asset Management Co., Ltd. as follows:
TÊN QUỸ:
Fund name:

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
Vietnam Long Term Growth Fund

TÊN VIẾT TẮT CỦA QUỸ: VLGF
Fund code:

SỐ TIỀN ĐĂNG KÝ MUA (VND)* (ĐÃ BAO GỒM PHÍ PHÁT HÀNH)
Investment amount (VND)* (Including subscription fee)
BẰNG SỐ
In number
BẰNG CHỮ
In words
III. CHI TIẾT THANH TOÁN TIỀN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ/ REMITTANCE DETAILS
Nhà Đầu Tư chuyển tiền mua Chứng Chỉ Quỹ vào duy nhất 1 tài khoản mang tên Quỹ tại Ngân hàng giám sát (tương ứng với ĐLPP mà Nhà Đầu Tư mở tài
khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở). Nhà Đầu Tư không chuyển tiền vào tài khoản của bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
Investor transfers cash for fund certificate subscription into only 1 account of the Fund at Supervisory bank (of each Distributor of the Fund at which they have
opened fund certificate trading account). Investor does not transfer into any account of other individual or entity.
Nhà Đầu Tư tham khảo và đối chiếu thông tin chi tiết Tên người thụ hưởng, Tên ngân hàng thụ hưởng và Số tài khoản nêu tại thông báo phát hành theo
đường link sau: http://www.ssiam.com.vn/.
Client should read carefully and check details of Beneficiary name, Beneficiary bank, and Bank account number as stated in IPO Announcement as the
following link: http://www.ssiam.com.vn/
NỘI DUNG CHUYỂN TIỀN / REMITTANCE REFERENCE:
[TÊN NHÀ ĐẦU TƯ][SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ] MUA [TÊN VIẾT TẮT CỦA QUỸ]
[Investor’s name][Account number] buy [Fund Code]

www.ssiam.com.vn

Địa chỉ: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel: (+84.24) 3936 6321 - (+84.24) 6288 8885 | Fax: (+84.24) 3936 6337
Address: 5th floor, 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
Thời điểm áp dụng / Applicable from:

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / DECLARATIONS
1.

Quyết định mua (các) Chứng Chỉ Quỹ là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhnận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Quỹ
bao gồm nhưng không hạn chế: Bản Cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ và Giấy Đăng ký mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ Mở. Nhà Đầu
Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về mục tiêu, chính sách đầu tư,
các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí áp dụng cho (các) Quỹ. Công ty TNHH Quản lý Quỹ (SSIAM), các nhân viên,
Giám đốc và Đại lý phân phối được chỉ định của SSIAM sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng
Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.
The decision to invest in Fund Certificate(s) is the Investor’s own decision after having received, read, and understood the relevant Fund
document(s), including but not limited to the Fund's Prospectus, Fund's Charter and Open-ended Fund Account Opening Application
Form. Investor accepts the terms and conditions in the above documents,especially the investment objectives, investmen t policies,
risk factors and the charges applicable to the Fund. SSI Asset management Co., Ltd. (SSIAM), its officers, CEO, and authorized
Distributors shall have no legal liability with respect to the Investor’s investment decision.

2.

Việc SSIAM và các tổ chức có liên quan chấp nhận và xử lý Lệnh mua thực hiện bằng fax và/hoặc hình thức điện tử khác mà không có
xác nhận bằng văn bản sau đó vẫn được coi là hợp lệ. SSIAM và các tổ chức có liên quan sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc
thực hiện theo chỉ dẫn bằng fax và/hoặc hình thức điện tử khác và các tổn thất phát sinh.
The acceptance and processing of subscripton orders made by facsimile and/or electronic instructions without subsequent written
confirmation by SSIAM and related parties shall be considered duly authorized. SSIAM and related parties will not be held liable for any
actions taken following receipts of facsimile and/or electronic instructions and any loss incurred.
NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Investor/Authorized person
(Ký , đóng dấu, ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)

Ngày/ Date................................................................
(dd/mm/yyyy)

V. THÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI /DISTRIBUTOR'S DETAILS
TÊN ĐẠI LÝ
Distributor's name
Nhân viên nhận lệnh
Order receiver
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

www.ssiam.com.vn

Nhân viên kiểm soát
Name of supervisory officer
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

MÃ ĐẠI LÝ
Distributor's code
Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối
Authorized representative of Distributor
(Đóng dấu, và chữ ký được ủy quyền)/
(Signature of authorized person, and stamp)

Địa chỉ: Tầng 5, 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel: (+84.24) 3936 6321 - (+84.24) 6288 8885 | Fax: (+84.24) 3936 6337
Address: 5th floor, 1C Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi
Thời điểm áp dụng / Applicable from:

