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 GIẤY ỦY QUYỀN 
 
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm 20..…., tại ................................................................................................ 
Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................... 
 
 Tôi ký tên dưới đây là:   
Họ tên : ..............................................................  Sinh năm: .................................................. 
CMND số : .............................….Ngày cấp: ..................................... Tại:.................................... 
Hộ khẩu thường trú::  .................................................................................................................................. 
Địa chỉ  :  .................................................................................................................................. 
Là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán số: 092C…………………….. mở tại Công Ty Cổ Phần 
Chứng Khoán Saigonbank Berjaya. 
 
Bằng giấy này tôi ủy quyền cho: 
Họ tên : ..............................................................  Sinh năm: .................................................. 
CMND số : .............................     Ngày cấp: ..................................... Tại:.................................... 
Hộ khẩu thường trú : ................................................................................................................................... 
Địa chỉ : ...........................................................................................................................................................  

 

 NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

 Ông/Bà………………………….…. được quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với Công ty Cổ 
Phần Chứng Khoán Saigonbank Berjaya (SBBS) để thực hiện việc giao dịch chứng khoán bao gồm các 
nội dung sau: 

  Đặt lệnh giao dịch.  

  Đề nghị SBBS ứng trước tiền bán chứng khoán. 

  Chuyển tiền sang tài khoản của tôi đã đăng ký với SBBS. 

  Gửi, rút, đăng ký mua chứng khoán. 

  Nhận kết quả giao dịch. 

  Đại diện cho tôi ký các Phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư với SBBS. 

  Đề nghị SBBS hỗ trợ thanh toán cho tôi. 

  Đề nghị hoàn trả tiền hỗ trợ thanh toán và phí cho tôi. 

 Trong phạm vi ủy quyền: Ông/Bà………………………. được quyền lập văn bản, ký tên trên các 
giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 



 Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi tôi đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần 
Chứng khoán Saigonbank Berjaya hoặc có văn bản khác thay thế. 
 
 Thù lao ủy quyền: Uỷ quyền này không có thù lao. 
 
 Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc 
ủy quyền này. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân 
danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.                                                                                      

         
 
Người  ủy quyền Người được ủy quyền UBND/ Phòng công chứng xác nhận 
 
 
 
 


