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This Account Opening Contract (“Contract”) is entered into in ................................ on .............................................. by and between: 
Hợp đồng Mở Tài Khoản này (gọi tắt là “Hợp đồng”) được ký tại                                                              ngày                                                         bởi và giữa: 

A. CLIENT/KHÁCH HÀNG  

1. Name of Individual/Institution (Capital letter): 
Tên T      /C  n  n (In hoa) 

2. Date of birth:  
 gà    n  

3. Nationality: 
     t    

4. Sex:   Male   Female 
     t n     Nam        Nữ 

5. ID Card/Passport number:  
       /Hộ chiếu 

6. Issued date: 
 gà    p 

7. Issued in: 
      p 

8. Business License number:  
     p  p Kinh doanh s  

9. Issued date: 
 gà    p 

10. Issued in: 
      p 

11. Legal Representative (for institution): 
 gườ  đạ     n theo pháp luật (đ i v i t      ) 

12. Nationality: 
Qu c t ch  

13. ID Card/Passport number:  
   S  CMND/Hộ chiếu 

14. Issued date:  
   Ngày c p 

15. Issued in: 
         p 

16. Representative’s phone number: 
  Đ  n thoại của ngườ  đại di n 

17. Mã số thuế: 
Tax code 

18. Fax: 

19. Correspondence address (by post): 
   Đ a chỉ liên h  (bằng t ư) 

20. Contact phone number: 
   Đ  n thoại liên lạc                                                  

21. Registered email for online trading services:  
   T ư đ  n tử đăng ký cho các d ch vụ giao d ch trực tuyến 

22. Number of deposit account for payment of securities trading:                                           At Bank:      
      Tài khoản tiền gửi thanh toán giao d ch ch ng khoán s                                                                                      Tại Ngân hàng  

23. Attached documents:     Copy of ID card/PP      Copy of Business License        Trading code (foreign clients)         Other 
  Gi y tờ kèm theo:                      Bản sao CMND/Hộ chiếu           Bản sao Gi   đăng ký k n   oan             Mã s  giao d    (k      àng nư c ngoài)       Khác 

  Note: Item 2 to item 7 are applied for Individual clients. Item 8 to item 18 are applied for Institutional clients. The others are for all clients. 
 Ghi chú: Mụ  2 đến mục 7 áp dụng cho khách hàng cá nhân. Mụ  8 đến mục 18 áp dụng cho khách hàng t  ch c. Các mục khác áp dụng cho mọi khách hàng. 

B. SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JSC. (SBBS)/CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA  

Business license number 94/UBCK-GP on 18/07/2008, issued by the State Securities Commission of Vietnam. 

Gi y phép hoạt động s  94/UBCK-GP do Ủy ban Ch ng k o n   à nư c của Vi t Nam c p ngày 18/07/2008.  

Head quarter                         : Floor 5-6, 2C Pho Duc Chinh street, Nguyen Thai Binh ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Trụ sở                                                 Lầu 5-6, s  2  P ó Đ c Chính  P ường  g   n T      n , Quận    T àn  p   Hồ       n , Vi t Nam 

Telephone/Đ  n thoại              : (84-8) 39143399         Fax: (84-8) 39143388            Tax code/Mã s  thuế: 0305880849     

Represented by                     : ................................................................................... Position: .................................................................. 

Đại di n bởi                                                                                                                                                 Ch c vụ  

In accordance with the Power of Attorney number.............................................. dated ......................... signed by the General Director 

Theo Gi y ủy quyền s                                                                                                                            ngày                                    được ký bởi T ng    m đ c. 

Upon this Contract, the parties hereby agree to enter into the Contract in accordance with the following terms and conditions.  
Bằng Hợp đồng này, các bên th ng nh t ký kết Hợp đồng v       đ ều khoản cụ thể đượ  nê   ư   đ  . 

 CLIENT/KHÁCH HÀNG         ON BEHALF OF SBBS/ĐẠI DIỆN CHO SBBS 
 

 

 

 

FOR SBBS’S ONLY/PHẦN DÀNH RIÊNG CHO SBBS 

Account Executive/Nhân viên nhận hồ sơ : ..................................................................................... Code/Mã:........................................... 

AE/Nhân viên nhận hồ sơ 

  

 

 

Entered by/Nhân viên nhập liệu Supervisor/Kiểm soát 

  

SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

Securities Trading and Custody Account No. 

Tài khoản Giao dịch và Lưu ký Chứng khoán số 

 

0 9 2        

Account Type: ……………………………………………... 

Loại tài khoản 

ACCOUNT OPENING CONTRACT 

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN 
(Concurrently, Request for Account Opening and 

Service Registration) 

(Kiêm Đề nghị Mở Tài khoản và Đăng ký Dịch vụ) 

Number/S :  ................ : /HĐ–SBBS 
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INFORMATION OF CLIENT AND SERVICE REGISTRATION/THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

A. Information of Client’s assets and investment knowledge/Thông tin về tài sản và kiến thức đầu tư của Khách hàng 

Investment goals 

Mục t ê  đầ  tư 

Long-term/Dài hạn   :........% 

Mid-term/Trung hạn :.........%     

Short-term/Ngắn hạn: ........% 

Total/Tổng cộng    :   100 %                                         

Risk acceptance 

M   độ ch p nhận rủi ro 

Low/Th p               : ..........% 

Average/Trung bình : ...........% 

High/Cao                : ..........% 

Total/Tổng cộng      :   100 %                                         

Investment knowledge 

Hiểu biết về đầ  tư 

 None/  ưa   ểu gì 

 Very limited/Còn nhiều hạn chế 

 Moderately good/Khá 

 Good/T t 

Experience in investment 
Kinh nghi m đầ  tư 

 None/  ưa  ó 

 Treasury bond/Tín phiếu kho bạc 

 Stock/C  phiếu 

 Bond/Trái phiếu 

 Short-sell/Bán kh ng 

Public company which Client is a manager (if any)/ ông t  đại 

chúng mà Khách hàng nắm ch c danh quản lý (nếu có): 

……………………………………………………………..… 

Public company which Client owns from 05% of charter capital or 

more (if any)/ ông t  đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 05% v n đ ều l  trở 

lên (nếu có):…………..………………………………………………. 

Assets/Tài sản: 

- Client’s income/Thu nhập của Khách hàng:…..……...…/month 

- Spouse income/Thu nhập của vợ/chồng: ………………../month 

Securities trading account at other securities companies/Tài khoản 

giao d ch ch ng khoán tại các công ty ch ng khoán khác:  

- Account number/S  tài khoản: ………....………At/Tại…………… 

- Account number/S  tài khoản: ………....………At/Tại…………… 

Information of Successor/Thông tin  gười có quyền thụ  ưởng:  

- Full name/Họ và tên:………………….................................... 

- ID/S  CMND:……….………….  Tel/Đ  n thoại:…………….  

- Relationship with Client/Quan h  v i Khách hàng:…...……… 

Information of Mandatary (attached notarized Power of 

Attorney)/Thông tin  gườ  được ủy quyền (đ n  kèm    y ủy quyền công ch ng) 

- Full name/ Họ và tên:………………….............................................. 

- ID/S  CMND:……………………. Tel/Đ  n thoại:…………...….…. 

- Relationship with Client/Quan h  v i Khách hàng:…...………..…… 

Advisor/   n v ên tư v n:………………………………………..Securities professional license no./Ch ng chỉ hành nghề s  :…………… 

Relationship between Client and Advisor:    New acquaintance         Relative                 Be introduced                 Other forms  
Quan h  giữa Khách hàng và Nhân v ên tư v n:               M i quen                                    Quan h  họ hàng             Được gi i thi u                           Hình th c khác 

Remark and Signature of Advisor/Ý kiến và Chữ ký Nhân v ên tư v n:…….……………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Check and verification of Advisor and AE: I verify that Client signed this Contract in my witness after he/she had read and agreed 

with “Terms and Conditions of the Contract”. I have checked the information that Client provided with the attachment and now I 

certify that such information is completely accurate. 
Kiểm tra và xác nhận của Nhân v ên tư v n và Nhân viên nhận hồ   : Tôi xác nhận rằng K      àng đã ký Hợp đồng này trư c sự ch ng kiến của tôi sau khi 

Khách hàng đã đọ  và đồng ý v i “    Đ ều ki n và Đ ều khoản của Hợp đồng”. Tô  đã đ i chiếu các thông tin cá nhân    bản mà Khách hàng cung c p v i 
những gi y tờ kèm theo và xác nhận rằng những t ông t n đó là hoàn toàn chính xác. 

B. Register securities trading services/Đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán 

1. Securities trading method:           At counter      Email        Internet trading      Place orders via phone  

P ư ng t  c giao d ch Ch ng Khoán        Tại quầy                 T ư đ  n tử        Giao d ch trực tuyến       Đ  n thoại  
Note: Placing orders via Email is applied for institutional Clients and foreign Clients. 

Lư  ý: Trường hợp đặt l n  q a T ư đ  n tử chỉ áp dụng cho Khách hàng t  ch c và K      àng nư c ngoài. 

2. Method of receiving trading results:      At counter                Email                     SMS to mobile phone:…………………    

P ư ng th c nhận kết quả giao d ch                    Tại quầy                               T ư đ  n tử                      Tin nhắn t i s  đ  n thoạ     động                                     

3. Method of receiving monthly statement:                                   At counter             Email               

 P ư ng t  c nhận sao kê tài khoản hàng tháng                                             Tại quầy                           T ư đ  n tử               

4. Automatic cash in advance from selling securities:                   Yes                        No 
Ứng trư c tiền bán ch ng khoán tự động                                                         Có                                     Không   

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT/CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG 

Article 1: Governing law/Điều 1: Luật điều chỉnh 

This Contract, related agreements, appendixes and attachments shall be interpreted and governed by Vietnam laws. 
Hợp đồng này, các thỏa thuận có liên quan, phụ lục và các tài li   đ  kèm  ẽ được giả  t     và đ ều chỉnh bởi pháp luật Vi t Nam. 

Article 2: Definitions/Điều 2: Định nghĩa 

In this Contract, the following terms shall be uniformly defined as follows: 
Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ  ư   đ   được hiểu th ng nh t n ư  a : 

2.1 “Trading Account” means a securities trading and depository account opened at SBBS for Securities tradings that will be carried out by Client.  
“Tà  K oản Giao D   ” ng ĩa là tài khoản lư  ký và giao d ch ch ng k o n được mở tạ       để phục vụ cho các giao d ch Ch ng Khoán mà Khách hàng sẽ thực hi n. 

2.2 “Deposit Account” means a deposit account for payment of Client’s Securities tradings that is opened at one of designated Banks which are 

connected with SBBS. 
“Tà  K oản Tiền Gử ” ng ĩa là tài khoản tiền gửi thanh toán các giao d ch Ch ng Khoán của Khách hàng mở tại một trong các Ngân hàng được chỉ đ nh có liên kết v i SBBS. 

2.3 “Securities” mean all types of securities that are permitted to be traded on the Stock Exchange are owned by Client on his/her Trading Account. 
“   ng K o n” ng ĩa là t t cả các loại ch ng k o n được phép giao d ch trên Sở giao d ch Ch ng khoán có trong Tài Khoản Giao D ch thuộc quyền sở hữu của Khách hàng.  

2.4 “Automatic cash in advance from selling Securities” is a service that SBBS provides to the registered Clients. With this service, immediately 

after a Client’s Securities sale order had been matched, the remaining amount (after being temporarily deducted trading fee, tax, margin loan 

payment …) will be automatically added into available cash on Client’s Trading Account to use. At the end of each trading day, SBBS’s system 

will automatically create a cash in advance order from selling Securities in proportion to the amount that Client actually used and exceeded 

available cash without executing advance procedures. 
“Ứng trư c tiền bán Ch ng Khoán tự động” là d ch vụ được SBBS cung c p cho những K      àng  ó đăng ký  ử dụng. V i d ch vụ này, ngay sau khi l nh bán Ch ng Khoán của Khách 

 àng được kh p l nh, s  tiền còn lại (sau khi tạm trừ các loại phí giao d ch, thuế, thanh toán khoản vay ký quỹ…)  ẽ được tự động cộng v i s   ư t ền mặt trên Tài Khoản Giao D ch của 

Khách hàng để sử dụng. Cu i ngày giao d ch, h  th ng của SBBS sẽ tự động thực hi n l nh  ng trư c tiền bán ch ng k o n tư ng  ng v i s  tiền Khá    àng đã thực sử dụng vượt quá 

s   ư t ền mặt mà không cần Khách hàng làm thủ tục  ng trư c. 

Article 3: Contents and Objectives of the Contract/Điều 3: Nội dung và Mục đích của Hợp đồng 

3.1 Upon this Contract, Client hereby requests, and SBBS hereby agrees to open a Trading Account in Client’s name, with account number 

described at page 01 of this Contract, so that SBBS will: 
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Bằng Hợp đồng nà   K      àng đề ngh  và      đồng ý mở một Tài Khoản Giao D    đ ng tên Khách hàng, có s  tài khoản được nêu tại trang 1 của Hợp đồng  để SBBS: 

3.1.1 carry out Securities tradings under the orders placed by Client; 
thực hi n các giao d ch Ch ng Khoán theo l nh của Khách hàng;  

3.1.2 manage and perform all rights relating to the Securities on the Trading Account under the agreement SBBS signed with Client and in compliance 

with SBBS’s function; 
quản lý và thực hi n t t cả các quyền l ên q an đến Ch ng Khoán tại Tài Khoản Giao D ch theo thỏa thuận mà      đã ký v i Khách hàng và phù hợp v i ch   năng  ủa SBBS; 

3.1.3 carry out the depository, setting-off settlement and registration of Securities at Vietnam Securities Depository Center under Client’s 

authorization; 
thực hi n lư  ký  t an  to n bù trừ và đăng ký    ng K o n q a Tr ng t m Lư  ký    ng khoán Vi t Nam theo ủy quyền của Khách hàng; 

3.1.4 perform other services under the agreement signed by both parties from time to time and in accordance with the laws; 
thực hi n các d ch vụ khác theo thỏa thuận được ký giữa hai bên theo từng thờ  đ ểm và phù hợp v   q   đ nh của pháp luật; 

3.2 Client hereby agrees to authorize SBBS to have full right to access his/her Deposit Account to check the balance in the beginning of trading day, 

ask the Bank to block the balance in order to make payments on Client’s matched orders with the fee and taxes (if any) and make other payments 

specified in the agreement between Client and SBBS. 
K      àng đồng ý ủy quyền   o      được toàn quyền truy cập vào Tài Khoản Tiền Gửi của m n  để kiểm tra s   ư vào đầu ngày giao d ch, yêu cầu Ngân hàng thực hi n phong toả s  

 ư để thanh toán các l nh giao d    đã được thực hi n của Khách hàng cùng v i các khoản phí và thuế (nế   ó) và t an  to n   o     ng ĩa vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng 

v i SBBS. 

Article 4: Rights and Obligations of Client/Điều 4 : Quyền và Nghĩa vụ của Kh ch hàng 

4.1 RIGHTS/QUYỀN 

4.1.1 To be the legitimate owner of Securities, have the rights to dispose of Securities and to be entitled to the rights and benefits arising from 

Securities in the Trading Account; 
Sở hữu hợp pháp Ch ng Khoán, có quyền đ n  đoạt Ch ng Khoán  ũng n ư được  ưởng các quyền và lợi ích phát sinh từ Ch ng Khoán trong Tài Khoản Giao D ch; 

4.1.2 To have the right to choose one of designated Banks on the list of SBBS to open Deposit Account; 
Được quyền lựa chọn một trong các Ngân hàng được chỉ đ nh trong danh sách của      để mở Tài Khoản Tiền Gửi;   

4.1.3 To place orders to trade Securities in accordance with the registered method and the current regulations; 
Đặt l nh giao d ch Ch ng K o n t eo p ư ng t  c giao d    đã đăng ký và t eo đúng q   đ nh hi n hành; 

4.1.4 To authorize, fully or partially, third party to carry out transactions on the Trading Account in accordance with SBBS’s regulations and in 

compliance with the extent of the authorization specified at the valid Power of Attorney/Authorization Contract and subject to SBBS’s approval 

prior to carrying out those transactions; 
Được ủy quyền, toàn phần hoặc từng phần, cho bên th  ba thực hi n các giao d ch trên Tài Khoản Giao D ch phù hợp v i q   đ nh của SBBS và phạm vi ủy quyền trong Gi y ủy 

quyền/Hợp đồng ủy quyền hợp p  p và được sự ch p thuận của      trư c khi thực hi n giao d ch; 

4.1.5 To have the right to withdraw/transfer a part or all of Securities from the Trading Account upon demand or upon the termination of this Contract, 

in condition that Client has fulfilled all obligations to SBBS; 
Được quyền rút/chuyển n ượng một phần hoặc toàn bộ Ch ng Khoán khỏi Tài Khoản Giao D ch khi có nhu cầu hoặc khi ch m d t Hợp đồng này v   đ ều ki n K      àng đã t ực hi n 

xong toàn bộ ng ĩa vụ v i SBBS; 

4.1.6 To request SBBS to provide information on Client’s Trading Account and results of Securities trading in accordance with the method agreed by 

the parties; 
Yêu cầu SBBS cung c p thông tin về Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng và kết quả giao d ch ch ng khoán theo cách th   đã t ỏa thuận bởi các bên; 

4.1.7 To authorize SBBS to deduct and pay income taxes arising from the Securities sales/transfers in accordance with law. 
Ủy quyền cho SBBS kh u trừ và nộp thuế thu nhập phát sinh từ vi c bán/chuyển n ượng Ch ng K o n t eo q   đ nh của pháp luật. 

4.2 OBLIGATIONS/NGHĨA VỤ 

4.2.1 To open a Deposit Account to carry out Securities tradings. Concurrently, authorize the Bank to make payments to SBBS for settling brokerage 

fees, trading fees, depository fees and other fees as SBBS’ regulations; 
Mở Tài Khoản Tiền Gử  để thực hi n các giao d ch Ch ng K o n. Đồng thời, ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán cho SBBS các khoản phí môi gi i, phí giao d     p   lư  ký và     

khoản p   k    t eo q   đ nh của SBBS; 

4.2.2 To check frequently the balance of Securities in the Trading Account. Concurrently, notify to SBBS whenever discovering any incorrect; 
Kiểm tra t ường xuyên s   ư    ng Khoán trong Tài Khoản Giao D   . Đồng thời, thông báo cho SBBS b t kỳ khi nào phát hi n có b t kỳ sự sai l ch nào; 

4.2.3 To obey and strictly execute the regulations of laws and SBBS’s instructions with regard to the use of the Trading Account and perform the 

Securities trading; 
Tuân thủ và thực hi n nghiêm chỉn  q   đ nh của pháp luật và  ư ng dẫn của      l ên q an đến vi c sử dụng Tài Khoản Giao D ch và thực hi n giao d ch Ch ng Khoán; 

4.2.4 To undertake that the information provided to SBBS under this Contract and other agreements will be signed with SBBS is accurate and in 

compliance with the applicable laws. In case any information changes or is discovered to be incorrect, Client shall be responsible to notify SBBS 

in writing within one (01) day from the date the information changes or the inaccuracy is discovered so that SBBS can adjust it. SBBS shall not 

be liable for any damage, risks or losses incurred by Client due to any change of information or incorrect information that has not been notified 

by Client to SBBS timely; 
 am đoan     thông tin cung c p cho SBBS tại Hợp đồng này và các thỏa thuận khác sẽ được ký v        là  oàn toàn    n  x   và đúng p  p l ật. Trường hợp có sự t a  đ i hoặc 

phát hi n thông tin b  sai l ch, Khách hàng có trách nhi m thông báo cho SBBS bằng văn bản trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngà  t a  đ i hoặc phát hi n thông tin b  sai l    để 

     đ ều chỉnh. SBBS sẽ không ch u b t kỳ trách nhi m nào đ i v i những thi t hại, rủi ro hoặc t n th t phát sinh cho Khách hàng do sự t a  đ i hoặc sai l ch thông tin mà SBBS 

k ông được Khách hàng thông báo k p thời;  

4.2.5 To update SBBS every six (06) months with accurate information on Client’s financial status, risk acceptance and Client’s antecedent, and other 

information in the form prescribed by SBBS. In case that Client fails to update or update with incorrect information, SBBS shall have the right to 

ask Client to update and continue the Contract or send a 10-day in advance notice to unilaterally terminate this Contract without granting Client 

any compensation; 
Cập nhật   o      t eo đ nh kỳ sáu (06) tháng một lần các thông tin chính xác về tình hình tài chính, khả năng      đựng rủi ro và nhân thân của mình, cùng các thông tin khác theo 

mẫu của     . Trường hợp Khách hàng không cập nhật hoặc cập nhật thông tin sai, SBBS có quyền yêu cầu Khách hàng cập nhật thông tin và tiếp tục thực hi n Hợp đồng hoặc gửi 

t ông b o trư c mười (10) ngày về quyết đ n  đ n p ư ng    m d t Hợp đồng này mà không phải bồ  t ường cho Khách hàng; 

4.2.6 To accept the results of Securities trading carried out by SBBS in accordance with the trading orders placed by Client or the Mandatory of Client. 

If any incorrect is arised, Client has an obligation to notify to SBBS in written within one (01) working-day from the time of receiving results of 

daily Securities trading. In case SBBS does not receive any notification from Client within the duration hereinabove, SBBS shall consider that 

Client accepts this result to be valid and Client is fully responsible in obligations arising from it; 
Ch p nhận kết quả giao d ch Ch ng K o n được thực hi n bởi SBBS mà phù hợp v i l n  đặt giao d ch do Khách hàng hoặ   gười được ủy quyền của Khách hàng thực hi n. K     

 àng  ó ng ĩa vụ thông báo bằng văn bản cho SBBS nếu kết quả giao d ch có sai sót trong vòng một (01) ngày làm vi c kể từ khi nhận được xác nhận kết quả giao d ch Ch ng Khoán 

 àng ngà . Trường hợp SBBS không nhận được thông báo từ K      àng trong t ời gian trên, SBBS sẽ xem n ư K      àng ch p nhận kết quả giao d ch là hợp l  và Khách hàng hoàn 

toàn ch u trách nhi m về     ng ĩa vụ p  t   n  l ên q an đến giao d    đó; 

4.2.7 To pay brokerage fees, depository fees and any other fees to SBBS in accordance with regulations on payment time, rates, and payment methods 

that are announced from time to time and publicized at the counter and on SBBS’s website by SBBS; 
Thanh toán phí môi gi    p   lư  ký và     k oản p   k      o      t eo     q   đ nh về thời gian, tỉ l  và cách th c thanh toán do SBBS công b  theo từng thờ  đ ểm và được niêm yết 

tại quầy giao d ch và trang t ông t n đ  n tử của SBBS; 

4.2.8 Client hereby commits not to claim for compensation or not to take any lawsuit against SBBS when SBBS exercise its discretion to sell all 

Securities on Client’s Trading Account in order to settle all payment obligations until such obligations are completed, in case that Client fails to 

perform any due obligation arising from any Securities trading that he/she has been entered into; 
K      àng cam kết không yêu cầu bồ  t ường thi t hại hoặc khiếu ki n SBB  trong trường hợp K      àng k ông t ực hi n b t kỳ ng ĩa vụ đến hạn nào phát sinh từ b t kỳ giao d ch 

Ch ng Khoán nào đã t ực hi n và SBBS thực thi theo toàn quyền quyết đ nh của mình bán t t cả Ch ng Khoán trong Tài Khoản Giao D ch của K      àng để giải quyết t t cả các 

ng ĩa vụ thanh toán   o đến k       ng ĩa vụ đó được thực hi n xong; 

4.2.9 To pay taxes in accordance with law, if any, arising from the Securities tradings carried out by Client; 



[4] 

 

Nộp các loại thuế t eo q   đ nh của pháp luật, nếu có, phát sinh từ các giao d ch Ch ng Khoán đã t ực hi n của Khách hàng; 

4.2.10 To keep confidential all and any information relating to the Trading Account of Client, this Contract and other agreements Client shall enter into 

with SBBS. 
Bảo mật t t cả và b t kỳ các thông t n l ên q an đến Tài Khoản Giao D ch của mình, Hợp đồng này và các thỏa thuận khác mà Khách hàng sẽ ký kết v i SBBS. 

Article 5: Rights and Obligations of SBBS/Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của SBBS 

5.1 RIGHTS/QUYỀN 

5.1.1 To receive service fees and change the service fee tariff. Any change to the service fee tariff shall be announced on the counter of SBBS before it 

comes into effect. 
Thu phí d ch vụ và t a  đ i biểu phí d ch vụ. Biểu phí d ch vụ t a  đ i sẽ được thông báo tại quầy giao d ch của      trư c khi có hi u lực. 

5.1.2 To request the designated Bank where Client opens the Deposit Account, to deduct the balance to settle payment obligations of Client to SBBS 

and tax-payments relating to Client’s Securities tradings have been carried out. 
Yêu cầu Ngân hàng được chỉ đ nh n   K      àng mở Tài Khoản Tiền Gửi trích tiền để t an  to n   o     ng ĩa vụ thanh toán của Khách hàng v        và ng ĩa vụ thuế có liên quan 

đến các giao d ch Ch ng Khoán của Khách hàng đã được thực hi n. 

5.1.3 In case Client fails to perform any obligation arising from any Securities trading that he/she has been entered into, with the deemed consent of 

Client, SBBS shall have the right to automatically deduct or to request the designated Bank to deduct from Client’s Deposit Account, and SBBS 

also shall be entitled to exercise its discretion to sell all Securities on Client’s Trading Account to settle all such obligations. If the funds in the 

Deposit Account and the Securities on the Trading Account are insufficient to settle such obligations, SBBS shall have the right to request Client 

to use other assets to fulfill Client’s obligations until such obligations are completed and to compensate SBBS for the damage incurred (if any) 

by SBBS in accordance with applicable regulations. 
Trường hợp K      àng k ông t ực hi n b t kỳ ng ĩa vụ nào phát sinh từ b t kỳ giao d ch Ch ng Khoán nào đã t ực hi n, v i sự đồng ý mặc nhiên của K      àng, SBBS có quyền tự 

động trích tiền hoặc yêu cầu Ngân hàng được chỉ đ nh trích tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của K      àng   ũng n ư SBBS được toàn quyền chủ động bán t t cả Ch ng Khoán trên Tài 

Khoản Giao D ch của K      àng để t an  to n     ng ĩa vụ p  t   n  đó.  ếu s  tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi và Ch ng khoán trong Tài Khoản Giao D ch k ông đủ để thực hi n 

ng ĩa vụ, SBBS có quyền yêu cầ  K      àng  ử dụng tài sản k    để thực hi n đầ  đủ ng ĩa vụ của Khách hàng   o đến k       ng ĩa vụ đó được thực hi n xong và bồ  t ường thi t hại 

phát sinh (nế   ó)   o      t eo q   đ nh hi n hành. 

5.1.4 In case Client breaches any obligations of this Contract, any provisions of the law, and/or any regulations announced from time to time by SBBS, 

SBBS shall, by sending Client a three (03) day in advance notice, have the right to suspend or terminate the validity of Client’s Trading Account 

under the Contract; SBBS shall not be considered in breach of the Contract and not have to compensate Client for this action. 
Trong trường hợp K      àng v  p ạm b t kỳ ng ĩa vụ nào của Hợp đồng này, b t kỳ q   đ nh của pháp luật và/hoặ  q   đ nh do SBBS công b  theo từng thờ  đ ểm, bằng một thông báo 

gử    o K      àng trư c ba (03) ngày, SBBS có quyền đ n    ỉ hoặc ch m d t hi u lực giao d ch của Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng theo Hợp đồng; SBBS sẽ không b  xem là vi 

phạm Hợp đồng và không phải bồi t ường   o K      àng. 

5.1.5 If Client does not use the Trading Account in six (06) consecutive months, SBBS shall be entitled to freeze Client’s Trading Account temporarily 

and shall re-active its only after Client had completed the re-activation procedures in accordance with SBBS’s regulations. 
Nếu Khách hàng không sử dụng Tài Khoản Giao D ch trong thời gian liên tục sáu (06) tháng, SBBS có quyền tạm khóa Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng và chỉ kích hoạt cho vi c 

sử dụng lại Tài Khoản Giao D ch sau khi Khác   àng đã  oàn t àn  t ủ tục kích hoạt lại t eo q   đ nh của SBBS.  

5.2 OBLIGATIONS/NGHĨA VỤ 

5.2.1 To carry out tradings/services for Client in accordance with the contents of this Contract.  
Thực hi n các d ch vụ/giao d ch cho Khách hàng theo nội dung của Hợp đồng này. 

5.2.2 To provide Client with information on Client’s Trading Account and results of Securities trading in manner agreed by the parties. 
Cung c p cho Khách hàng thông tin về Tài Khoản Giao D ch và kết quả giao d ch Ch ng Khoán của Khách hàng theo cách th   được thỏa thuận giữa các bên. 

5.2.3 To keep confidential information in respect of the Trading Account and Securities tradings of Client, excepting in case that the disclosure 

required by law. 
Bảo mật các thông tin về Tài Khoản Giao D ch và các giao d ch Ch ng Khoán của Khách hàng trừ trường hợp phải tiết lộ t eo q   đ nh của pháp luật. 

5.2.4 To be responsible for services provided officially by SBBS and to compensate Client for any damage incurred by Client due to any breach of 

SBBS’s obligations under the Contract in accordance with applicable law. 
Ch u trách nhi m về các d ch vụ được cung c p chính th c bởi SBBS và bồ  t ường thi t hạ    o K      àng t eo q   đ nh pháp luật trong trường hợp SBBS vi phạm ng ĩa vụ của mình 

theo Hợp đồng. 
5.2.5 Not to use funds on Deposit Account and Securities on Trading Account of Client without Client’s consent, except for the circumstances in 

which SBBS is entitled to execise its sole discretion under Article 5.1.3 of this Contract or in accordance with other agreements between the 

parties. 
Không sử dụng tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi và Ch ng Khoán trong Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp mà theo 

đó      được toàn quyền đ n  đoạt t eo Đ ều 5.1.3 của Hợp đồng này hoặc theo các thỏa thuận khác giữa các bên. 

5.2.6 In case SBBS withdraws brokerage license, insolvent or is revoked its Business License, SBBS undertakes to perform all rights of Client in 

accordance with applicable law. 
Trong trường hợp SBBS rút nghi p vụ môi gi i, giải thể hoặc b  thu hồi Gi y phép Kinh doanh, SBBS cam kết thực hi n t t cả các quyền của Khách hàng theo luật đ nh. 

Article 6: General Commitments/Điều 6: Cam kết chung  

6.1 Client is aware of risks that may occur in the event of executing the Securities tradings and shall accept all loses and damage that may arise (if 

any). Concurrently, Client has already read and understood the Terms and Conditions of this Contract.  
Khách hàng ý th   được những rủi ro có thể xảy ra khi thực hi n các giao d ch Ch ng Khoán và sẽ ch p nhận mọi m t mát và thi t hại có thể p  t   n . Đồng thờ   K      àng đã đọc 

và hiể      Đ ều ki n và Đ ều khoản của Hợp đồng này. 

6.2 By signing this Contract, Client acknowledges that SBBS has fully notified Client of SBBS’s functions, scope of business under its Business 

License, its charter capital, the representative who signs the Contract on SBBS’s behalf, and that Client has accepted and agreed to enter into this 

Contract. 
Khi ký kết Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận rằng      đã t ông b o đầ  đủ cho Khách hàng về ch   năng  p ạm vi kinh doanh của SBBS theo Gi y phép Kinh doanh, v n đ ều l , 

ngườ  đại di n ký Hợp đồng thay mặt SBBS, và K      àng đã    p nhận và đồng ý ký kết Hợp đồng này. 

6.3 Client acknowledges that at the time of signing this Contract, Client has received instructions from SBBS on the trading method, placement of 

orders, and has been provided with all information and requirements in respect of Securities and the stock market, and in respect of the 

profitability and risk acceptance of Client when investing in Securities. Client further acknowledges that all information, analyses, advice and 

opinions provided by SBBS are for reference purposes only, and Client shall be solely responsible for his/her own investment decisions. 
Khách hàng thừa nhận rằng vào thờ  đ ểm ký kết Hợp đồng nà   K      àng đã đượ        ư ng dẫn về cách th c giao d     đặt l nh  và đã được cung c p mọi thông tin và yêu cầu về 

Ch ng Khoán và th  trường ch ng k o n   ũng n ư k ả năng mang lại lợi nhuận và ch u rủi ro của K      àng k   đầ  tư    ng K o n. K      àng  ũng   ểu rằng t t cả các thông 

tin, phân tích  tư v n và ý kiến mà SBBS cung c p chỉ mang tính ch t tham khảo và Khách hàng sẽ hoàn toàn ch u trách nhi m về quyết đ n  đầ  tư  ủa mình. 

6.4 When authorizing another person in writing to execute the Securities tradings on his/her Trading Account, Client implicitly admits having 

carefully considered and agreed to assume the final responsibility for any obligations will incur when the Mandatory performs in the scope of 

authorization. 
Khi ủy quyền cho người khác bằng văn bản để thực hi n các giao d ch Ch ng Khoán trên Tài Khoản Giao D ch của mình, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã   n n ắc kỹ lưỡng và 

đồng ý ch u trách nhi m cu i cùng về b t kỳ     ng ĩa vụ nào phát sinh do  gười được ủy quyền thực hi n trong phạm vi ủy quyền. 

6.5 When placing an order to buy various types of Securities, Client undertakes that the cash balance on the Trading Account meets the conditions 

on the deposit rate for transactions, as required by SBBS. 
K   đặt l nh mua các loại Ch ng K o n  K      àng  am kết s   ư bằng tiền trên Tài Khoản Giao D    đ p  ng     đ ều ki n về tỷ l  ký quỹ cho các giao d ch  o      q   đ nh.  

6.6 When placing a Securities sale order, Client undertakes that Client has a sufficient amount of the Securities to be sold on the Trading Account, or 

that such Securities are permitted by law to be traded in other circumstances. 
K   đặt l nh bán Ch ng K o n  K      àng  am kết rằng Khách hàng  ó đủ s  lượng Ch ng Khoán được bán trên Tài Khoản Giao D ch hoặc Ch ng K o n đó trong     trường hợp 

k    được pháp luật cho phép giao d ch. 



[5] 

 

6.7 When using service of Automatic cash in advance from selling Securities, Client agrees to allow SBBS to automatically withhold the receipts 

from selling the Securities on Client’s Trading Account to take back the amount to which SBBS has advanced Client plus the relevant interest 

arising according to the interest rate set by SBBS. 
Khi sử dụng d ch vụ Ứng trư c tiền bán Ch ng Khoán tự động  K      àng đồng ý   o p  p      được tự động kh u trừ từ tiền bán Ch ng K o n đã về trên Tài khoản Giao D ch của 

K      àng để thu hồi các khoản tiền mà      đã  ng trư c cho Khách hàng cộng v i các khoản lãi có liên quan phát sinh theo lãi su t đượ  q   đ nh bởi SBBS. 

6.8 Client acknowledges that placing orders by means of telephone, internet always carries risks caused by the system errors or any third party’s 

fraud. Therefore, by placing order using such trading means, Client undertakes to bear all risks, losses or damage to his/her Trading Account 

caused by the system errors or by any third party’s fraud.  
Khách hàng thừa nhận rằng vi   đặt l n  t ông q a     p ư ng t  n n ư đ  n thoại, mạng internet luôn tồn tại những rủi ro do lỗi của h  th ng hoặc do b t kỳ bên th  ba nào khác. Vì 

vậy, khi thực hi n đặt l nh theo các hình th c giao d ch này, Khách hàng cam kết ch u mọi rủi ro, m t mát hoặc thi t hạ  p  t   n  đ i v i Tài Khoản Giao D ch do lỗi của h  th ng hoặc 

do b t kỳ bên th  ba nào khác. 

6.9 Client agrees to authorize SBBS to request the designated Bank to send and check the balance on his/her Deposit Account, concurrently, to block 

it for refunding the amount back to SBBS in the event SBBS makes wrong transfer order to Client’s Deposit Account and Client has already 

received notice from SBBS. 
K      àng đồng ý ủy quyền cho SBBS yêu cầu Ngân hàng được chỉ đ nh cung c p và đ i chiếu s   ư trên Tà  K oản Tiền Gửi của m n   đồng thời phong tỏa s   ư để thu hồi tiền về 

cho SBBS trong trường hợp SBBS chuyển tiền nhầm vào Tài Khoản Tiền Gửi của Khách hàng và K      àng đã được SBBS thông báo.  

6.10 Client commits to comply with the regulations of SBBS and the designated Bank on putting the Trading Account and the Deposit Account on-

line payment. 
Khách hàng cam kết tuân thủ     q   đ nh của SBBS và Ngân hàng được chỉ đ nh trong vi c kết n i thanh toán giữa Tài Khoản Giao D ch và Tài Khoản Tiền Gửi. 

6.11 Client hereby agrees that SBBS only notifies information with connection to Client’s Trading Account by means of SMS using telephone 

number and email address that Client has already registered with SBBS. In the event of any change(s) to these information, Client shall notify 

SBBS in the written form prescribed by SBBS. 
K      àng đồng ý rằng SBBS chỉ phả  t ông b o     t ông t n l ên q an đến Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng thông qua tin nhắn đến s  đ  n thoại và đ a chỉ t ư đ  n tử mà 

Khách hàng đã đăng ký v       . Trường hợp có b t kỳ sự t a  đ i nào về các thông tin này, Khách hàng sẽ thông báo cho SBBS theo mẫu văn bản đượ  q   đ nh bởi SBBS. 

6.12 Upon signing in documents, materials, order slips and any other documents to request SBBS to perform trading on Client’s Trading Account, 

Client implicitly admits having carefully considered before making any request to SBBS to execute trading on his/her behalf. SBBS is solely 

responsible for the trading as requested by Client without having to bear responsibility for his/her Securities trading decisions. 
Khi ký tên vào các hồ     tà  l  u, phiếu l nh và b t kỳ các hồ    nào k     để yêu cầu SBBS thực hi n giao d ch trên Tài Khoản Giao D ch của Khách hàng, Khách hàng mặc nhiên thừa 

nhận đã   n n ắc kỹ lưỡng trư   k   đề ngh  SBBS thực hi n giao d ch thay cho mình. SBBS chỉ có trách nhi m thực hi n giao d ch theo yêu cầu của Khách hàng mà không phải ch u 

trách nhi m về các quyết đ nh giao d ch Ch ng Khoán của Khách hàng. 

6.13 The parties hereby agree that Client is entitled to lodge complaints and request for checking the balance as well as the trading entries that occured 

within twelve (12) months since the date of transaction. After ending this time-limit, SBBS has the right to refuse any complaints and requests 

for checking by Client. All expenses due to the checking will be incurred by Client.  
Các bên th ng nh t rằng  K      àng được quyền khiếu nạ  và đề ngh  tra soát s   ư  ũng n ư         t ết phát sinh giao d ch trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày phát sinh 

giao d ch. Sau thời hạn này, SBBS có quyền từ ch i khiếu nạ  và đề ngh  tra soát của Khách hàng. Mọi chi phí phát sinh từ vi c tra soát s   ư và         t ết phát sinh giao d ch sẽ do 

Khách hàng ch u. 

Article 7: Terminating the Contract/Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng 

7.1 This Contract shall automatically terminate in the following circumstances: 
Hợp đồng này sẽ tự động ch m d t trong     trường hợp sau: 

7.1.1 Client terminates this Contract by sending to SBBS a written notice under SBBS’s form, provided that Client has fully completed all of his/her 

obligations to SBBS. 
Khách hàng ch m d t Hợp đồng này bằng cách gửi cho SBBS thông báo bằng văn bản theo mẫu của SBBS, v   đ ều ki n K      àng đã t ực hi n xong t t cả     ng ĩa vụ v i SBBS. 

7.1.2 Client breaches this Contract or conducts an act that prohibited under the regulations laws on securities and stock exchange. In this case, the 

Contract shall be terminated immediately after SBBS delivers a three (03)-day in advance notice to Client. 
Khách hàng vi phạm Hợp đồng này hoặc thực hi n hành vi b  c m t eo q   đ nh của pháp luật về ch ng khoán và th  trường ch ng khoán. Trong trường hợp này, Hợp đồng sẽ ch m d t 

ngay sau khi SBBS gử  t ông b o trư c ba (03) ngày cho Khách hàng. 

7.1.3 Client (organization) and/or SBBS falls into the circumstances such as dissolution, bankruptcy, suspension of operation or its business license is 

revoked in accordance with a Decision of the competent State authority.   
K      àng (là t  ch c) và/hoặc SBBS b  giải thể, phá sản  đ n    ỉ hoạt động hoặc b  thu hồi gi y phép hoạt động theo Quyết đ nh của    q an   à nư c có thẩm quyền.  

7.1.4 Client (individual) dies or loses his/her civil capacity. 
K      àng (là cá nhân) b  chết hoặc b  m t năng lực hành vi dân sự. 

7.1.5 Client has no Securities on his/ her Trading Account and Client has had no trading for a period of 12 (twelve) consecutive months. In this case, 

Client will lose all rights and benefits arising from the Contract (if any). 
K      àng k ông  ó     ư    ng Khoán trong Tài Khoản Giao D ch và Khách hàng không có giao d ch trong su t 12 (mười hai) tháng liên tụ . K   đó  K      àng  ẽ m t toàn bộ các 

quyền và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng (nếu có). 

7.2 The obligations of Client to SBBS arising from this Contract and other agreements signed by two parties shall be still effective and binding on 

the Client’s responsibilities until such obligations are fulfilled entirely and definitely without any restrictions and/or obligatory bonds due to the 

termination of this Contract. 
    ng ĩa vụ của K      àng đ i v i SBBS phát sinh từ Hợp đồng này và các thỏa thuận k    được ký kết giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục hi u lực và ràng buộc trách nhi m của Khách 

hàng   o đến k       ng ĩa vụ đó được thực hi n toàn bộ và d t đ ểm mà không b  hạn chế và/hoặc phụ thuộc bởi vi c Hợp đồng b  ch m d t. 

Article 8: Dispute resolution/Điều 8: Giải quyết tranh chấp 

Any dispute arising from this Contract shall be resolved by negotiation and conciliation method. In case of not being settled by negotiation and 

conciliation, either party may summit the dispute to a competent Court for resolution in accordance with law.  
B t kỳ tranh ch p nào phát sinh từ Hợp đồng nà  được giải quyết trên     ở t ư ng lượng và hòa giả . Trường hợp t ư ng lượng và hòa giải không thành công, một trong các bên có thể đưa 

tranh ch p ra Tòa Án có thẩm quyền để giải quyết t eo q   đ nh của pháp luật.  

Article 9: Modification, supplementation, termination/ Điều 9: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt  
SBBS shall reserve the right to modify, supplement or terminate any terms of the “Terms and Conditions of the Contract” at any time pursuant to the 

current regulations laws without having any consent of the Client. The latest update announced by SBBS on SBBS’s website then its soft copy will be 

sent to Client’s registered email.  The latest update shall be applied to replace the older updates and become an inseparable part of the Contract. 
SBBS bảo lư  quyền sửa đ i, b  sung hay ch m d t b t kỳ đ ều khoản nào trong “    Đ ều khoản và Đ ều ki n của Hợp đồng” vào b t c  thờ  đ ểm nào t eo q   đ nh của pháp luật hi n hành 

mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Bản cập nhật m i nh t được SBBS công b  trên trang t ông t n đ  n tử của SBBS và bản mềm của nó sẽ được gử  đến đ a chỉ t ư đ  n tử đã đăng 

ký của Khách hàng. Bản cập nhật m i nh t này sẽ có hi u lực áp dụng thay thế bản  ũ và trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng. 

Article 10: Validity of the Contract/Điều 10: Hiệu lực Hợp đồng 

10.1 This Contract shall take effect from the date of signing until the termination of the Contract. 
Hợp đồng này có hi u lực kể từ ngày ký   o đến khi ch m d t Hợp đồng.  

10.2 In the event that any term(s) of this Contract is determined ineffectively and unfeasibly, the rests of the terms in this Contract are still effective 

and obligatory to both parties in accordance with the law. 
Trong trường hợp b t kỳ đ ều khoản nào của Hợp đồng này trở thành vô hi u và không khả thi, những đ ều khoản còn lại trong Hợp đồng sẽ vẫn có hi u lực và ràng buộc các bên theo 

q   đ nh pháp luật. 

10.3 This Contract is made in two (02) originals in both Vietnamese and English with the same legal validity, each party keeps one (01) original to 

execute. In case there is any difference and/or conflict between Vietnamese and English, Vietnamese is prioritized to be applied for explaining 

this Contract.  
Hợp đồng nà  được lập thành hai (02) bản chính bằng cả tiếng Vi t và tiếng Anh có giá tr  p  p lý n ư n a   mỗi bên giữ một (01) bản để thực hi n. Trường hợp có sự khác bi t và/hoặc 

mâu thuẫn giữa tiếng Vi t và tiếng Anh thì tiếng Vi t sẽ đượ  ư  t ên  p  ụng để giải thích Hợp đồng này. 
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