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SAIGONBANK BERJAYA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

Basing on the Account Opening Contract number ..............................on........................between Client and SBBS. 
Căn cứ Hợp đồng Mở Tài khoản số                                                                            ngày                         giữa Khách hàng và SBBS. 

This Internet Trading Services Agreement (hereafter called “Agreement”) is entered into on..................., 

between: 
Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến này (gọi tắt là “Thỏa thuận”) này được ký kết vào ngày                                           giữa 

PARTY A: CLIENT 
BÊN A     : KHÁCH HÀNG 

 Full name of Institution/Individual: .....................................................................................................................  
Tên Tổ chức/Cá nhân 

 Business license/ID Card number: ................................ Issued date: ....................... ...Issued in: .......................  
Số Giấy phép kinh doanh/CMND                                                     Ngày cấp                                       Nơi cấp      

For Institution/Phần dành cho Tổ chức 

Legal representative/Mandatary: ...............................  .......................................................................  .......................  
Đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền 

ID Card/Passport number: ................................................... Issued date: .......................... Issued in: .......................  
Số CMND/Hộ chiếu                                                                                 Ngày cấp                                        Nơi cấp 

PARTY B: SAIGONBANK BERJAYA SECURITES JOINT STOCK COMPANY – SBBS 
BÊN B         : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA  

 Head quarter    : Floor 5-6, 2C Pho Duc Chinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Trụ sở                    Lầu 5-6, Số 2C Phó Đức Chính, Quận     hành phố  ồ Ch   inh, Việt Nam 

 Telephone        : (84-8) 39143399         Fax: (84-8) 39143388           Tax Code: 0305880849 
Điện thoại                   Mã số thuế 

 Represented by : .......................................................................   Position: ............................................ 
Đại diện bởi                               Chức vụ  

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

Theo Giấy ủy quyền số                            đề ngày                      được ký bởi Tổng Giám đốc 

Both parties hereby agree to sign this Agreement with attached “Terms and Conditions of the Internet Trading 

Services Agreement”. This Agreement is an inseparable part of the Account Opening Contract signed between 

two parties. This Agreement 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 Agreement. 

Hai bên theo đây đồng ý ký kết Thỏa thuận này, với “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” 

được đ nh kèm. Thỏa thuận này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Mở Tài khoản được ký giữa hai bên. Thỏa thuận này 

được lập thành hai (02) bản chính bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau  mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện. 

 rường hợp có sự khác biệt và/hoặc mâu thuẫn giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng để giải thích Thỏa 

thuận này. 

 CLIENT/KHÁCH HÀNG                  ON BEHALF OF SBBS/ĐẠI DIỆN CHO SBBS 
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TERMS AND CONDITIONS OF INTERNET TRADING SERVICES AGREEMENT 
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

Article 1: Definitions/ Điều 1: Định nghĩa 

1.1 “Electronic Means” means the parties use Internet, email, chat yahoo, chat skype, web-chat, Internet application softwares, 

telephone, fax, SMS or other legitimate electronic to communicate with each other.  
“Phương Tiện Điện Tử” nghĩa là việc các bên sử dụng mạng internet  thư điện tử, chat yahoo, chat skype, web-chat, các phần mềm ứng dụng internet  điện thoại, 

máy fax, tin nhắn SMS hoặc một phương tiện điện tử hợp pháp khác để trao đổi với nhau. 

1.2 “Internet Trading Services” means (i) services provided by SBBS to Client to open the Securities Trading Account, place the 

Securities trading orders and receive result of trading under the regulations of the State Securities Commission and the legal Stock 

Exchanges, as well as other supporting services for the Securities tradings, internet utility and (ii) services implemented via the 

Electronic Means. 
“Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến” nghĩa là (i) các dịch vụ do SBBS cung cấp cho Khách hàng để mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán  đặt lệnh giao dịch 

Chứng Khoán và nhận kết quả giao dịch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán hợp pháp  cũng như các dịch vụ hỗ trợ 
cho các giao dịch Chứng Khoán, các tiện ích trực tuyến khác và (ii) các dịch vụ được thực hiện thông qua Phương Tiện Điện Tử.  

1.3 “Username” means a characters sequence provided by SBBS to Client so that Client uses it for the Internet Trading Services.  
“ ên đăng nhập” nghĩa là dãy ký tự do SBBS cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến. 

1.4 “Password” means a code sequence provided by SBBS to Client so that Client uses it for the Internet Trading Services. Client is 

required to make frequently Password changes to keep information confidential. 
“ ật khẩu” nghĩa là dãy mã hiệu do SBBS cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến. Khách hàng chịu trách nhiệm thay 

đổi thường xuyên Mật khẩu để bảo mật thông tin. 

Article 2: Time, limit of services provision / Điều 2: Thời gian, giới hạn cung cấp dịch vụ 

2.1 Time of providing services will be specified by SBBS in trading guidelines and may be adjusted by SBBS from time to time. 
Thời gian cung cấp các dịch vụ được SBBS quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được SBBS điều chỉnh theo từng thời điểm. 

2.2 By using SBBS’s services, Client agrees that SBBS may impose one or multiple limits on the use of services. SBBS reserves the 

rights to impose and change limits on the use of services from time to time. 
Khi sử dụng dịch vụ của SBBS  Khách hàng đồng ý rằng SBBS có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng dịch vụ. SBBS bảo lưu quyền ấn định và thay đổi 

các giới hạn sử dụng dịch vụ tùy từng thời điểm. 

Article 3: Authoriztion with respect to use of services / Điều 3: Ủy quyền liên quan việc sử dụng dịch vụ  

3.1 Client agrees to authorize SBBS to sign the confirmation orders and other related documents for purposes of tradings at Stock 

Exchanges, and to perform other necessary and reasonable works in order to execute internet tradings.  
Khách hàng đồng ý ủy quyền cho SBBS ký xác nhận trên các phiếu lệnh và các giấy tờ liên quan khác được giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và thực 

hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện các giao dịch trực tuyến.  

3.2 Client agrees to permit SBBS’s legal representative to sub-delegate to any broker of SBBS to perform the aforesaid works. 
Khách hàng đồng ý cho phép người đại diện theo pháp luật của SBBS được ủy quyền lại cho bất kỳ nhân viên môi giới của SBBS thực hiện các công việc trên. 

3.3 Client agrees to be liable for this authorization, and undertakes not to revoke the authorization, and not to claim for any damage 

arising from such authorization. 
Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này, và cam kết không hủy ngang việc ủy quyền, và không yêu cầu bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát 
sinh do việc ủy quyền này. 

Article 4: Service fee tariff/ Điều 4: Biểu phí dịch vụ 

SBBS has the right to collect under and change the service fee tariff. Any changes to the service fee tariff shall be announced at the 

SBBS’s offices and SBBS’s website before it comes into force.  
SBBS có quyền thu theo và thay đổi biểu phí dịch vụ. Bất kỳ các thay đổi nào đối với biểu phí dịch vụ sẽ được thông báo tại các địa điểm giao dịch của SBBS và trang 

thông tin điện tử của SBBS trước khi có hiệu lực. 

Article 5: Relevant risks/ Điều 5: Các rủi ro liên quan 

To avoid misunderstandings and disputes afterward, Client who uses the Internet Trading Services of SBBS shall be requested to read, 

understand all regulations and instructions, accept all advantages of services and all risks arising from it as noted in the Risk Statement, 

even of risks outside the predictable securities law, and Client agrees to accept such risks. 
Để tránh hiểu lầm và tranh chấp về sau, Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của SBBS được yêu cầu phải đọc, hiểu rõ tất cả các hướng dẫn và quy 

định, chấp nhận những ưu điểm của dịch vụ cũng như mọi rủi ro của dịch vụ được nêu trong Bản công bố Rủi ro, kể cả đối với các rủi ro nằm ngoài sự tiên liệu của 
pháp luật chứng khoán  và Khách hàng đồng ý chấp nhận các rủi ro đó. 

Article 6: Client’s commitment/ Điều 6: Cam kết của Khách hàng  

6.1 Client undertakes to bear any loss, damage or risk that may occur from the use of the Internet Trading Services of SBBS, from 

system errors or any other third party or from Client’s conducts affecting the execution of the Securities trading or the use of 

Client’s Securities Trading Account, without claiming compensation from SBBS for any loss arising therefrom. 
Khách hàng cam kết chịu bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của SBBS, do lỗi hệ thống hoặc bất kỳ 

bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc giao dịch Chứng Khoán hoặc việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của 

Khách hàng, mà không yêu cầu SBBS phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh. 

6.2 Client commits obeying strictly all regulations and instructions of SBBS and the current regulations laws. 
Khách hàng cam kết thực hiện đúng tất cả các quy định và hướng dẫn của SBBS và quy định pháp luật hiện hành. 

6.3 Client agrees and accepts to bear all losses, damage and/or costs arising in the event Password is disclosed to a third party in any 

form, whether intentionally or negligently, in which the loss or the disclosure of Password is considered as a direct and/or indirect 

cause of those losses, damages and/or costs to Client. 
Khách hàng đồng ý và chấp nhận chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc phí tổn phát sinh trong trường hợp Mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức 

nào, cho dù là cố ý hay vô ý, mà việc mất Mật khẩu hoặc Mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc 

phí tổn cho Khách hàng. 

6.4 Client agrees to be fully responsible for all transactions which are pending or which have been executed prior to the time SBBS 

issues a written to confirm of receipt of Client’s notice that Password has been disclosed. 
Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm SBBS có xác nhận bằng văn 
bản về việc đã nhận được thông báo để lộ Mật khẩu của Khách hàng. 
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Article 7: Commitment of SBBS/ Điều 7: Cam kết của SBBS 

7.1 SBBS commits to provide the best Internet Trading Services for Client and shall make reasonable efforts to minimize risks that 

Client may face. In case of transmission faults or system faults that may result in the failure of internet tradings, SBBS shall make 

an official notice in its website and/or announce at its office so as to notify Client and carry out Securities tradings via other 

trading means. 
SBBS cam kết cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến tốt nhất cho Khách hàng và cố gắng tối đa để giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải cho Khách hàng. 

 rong các trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến việc không thể thực hiện được giao dịch trực tuyến, SBBS sẽ thông báo trên trang 
thông tin điện tử của SBBS và/hoặc thông báo tại các địa điểm giao dịch của SBBS để Khách hàng biết và thực hiện giao dịch Chứng Khoán thông qua các phương 

thức giao dịch khác. 

7.2 SBBS commits handling tradings under the requests of Client in accordance with the law and contents of the agreements signed 

between Client and SBBS. 
SBBS cam kết thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của các thỏa thuận đã 

ký kết giữa Khách hàng và SBBS. 

7.3 SBBS shall hold the right to reject transaction of Client or make a check before handling it if SBBS discovers any illegibility or 

abnormality in the order(s) of Client. 
SBBS có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu SBBS nhận thấy lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ 

hoặc có dấu hiệu bất thường. 

Article 8: Cessation or termination of services/ Điều 8: Tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ 

8.1 SBBS shall hold the right to suspend or terminate the Internet Trading Services when it notifies Client three (03) days in advance. 
SBBS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến khi có thông báo trước cho Khách hàng ba (03) ngày. 

8.2 SBBS shall hold the right to suspend or terminate the Internet Trading Services when Client violates the provisions of this “Terms 

and Conditions of the Internet Trading Services Agreement”. 
SBBS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến khi Khách hàng vi phạm quy định tại “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa 
thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến”. 

8.3 Client shall hold the rights to request for the termination of services at any time on condition that such termination complies with 

SBBS’s regulations and is approved in writing by SBBS. 
Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của SBBS và 
được SBBS chấp thuận bằng văn bản. 

8.4 The provision of the Internet Trading Services shall be automatically terminated when the Account Opening Contract is terminated 

for any reasons. 
Việc cung cấp Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng Mở Tài khoản chấm dứt vì bất kỳ lý do nào. 

Article 9: General provisions / Điều 9: Điều khoản chung 

9.1 Client hereby certifies that he/she has studied, understood and had explicit instructions on methods, procedures and modes of 

performing the Internet Trading Services of SBBS and also has read, understood, agreed and obliged to comply with this “Terms 

and Conditions of the Internet Trading Services Agreement”. 
Khách hàng xác nhận đã nghiên cứu, hiểu và đã được hướng dẫn rõ ràng về cách thức, thủ tục và phương thức thực hiện Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của 
SBBS  đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ  đồng ý và có nghĩa vụ tuân thủ “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” này. 

9.2 The Internet Trading Services are only provided by SBBS directly to Client. Client is not allowed to authorize any third party to 

conduct such trading, excepting this is accepted by SBBS in writing. By default, SBBS’s system shall recognize that a trading is 

established by Client if the system receives in full all identification information which are consistent with the information that 

Client has registered with SBBS. 
Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến của SBBS chỉ được cung cấp bởi SBBS trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba 

nào để tiến hành giao dịch, trừ trường hợp được SBBS chấp thuận bằng văn bản. Hệ thống của SBBS sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng khi hệ 

thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với SBBS. 

9.3 SBBS reserves the right to change and supplement this “Terms and Conditions of the Internet Trading Services Agreement” at any 

time. 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 of this Agreement without the consent of Client. 
SBBS bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung “Các Điều kiện và Điều khoản của Thỏa thuận Dịch vụ Giao dịch Trực tuyến” này vào bất kỳ thời điểm nào. Bản cập nhật 

mới nhất sẽ được SBBS thông báo trên trang thông tin điện tử của SBBS và bản mềm của nó sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Khách hàng. Bản 

cập nhật mới nhất này sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ của Thỏa thuận này mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. 
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