GIẤY ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

KÍNH GỬI:

Mẫu dùng cho nhà đầu tư tổ chức trong nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên tổ chức :.............................................................................................................................................................................
Giấy phép thành lập/ĐKKD số:………………………Nơi cấp……………………………………Ngày cấp………………
Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................
Điện thoại……………..:………………......................... Fax:…………………………………Email:……………………….
Mã số thuế:………………………………………………………...................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………Chức vụ……………………….
CMND số: ………………………………………Ngày cấp: …………………………………..Nơi cấp:………………..........
Hiện có tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như sau:
Số tài khoản giao dịch:

0

0

1

C

Số tiểu khoản giao dịch

2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Bằng văn bản này, Bên Ủy Quyền đồng ý ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây được thay mặt Bên Ủy
Quyền toàn quyền sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các tiểu khoản
thuộc tài khoản giao dịch chứng khoán (gồm cả tiểu khoản giao dịch ký quỹ) để thực hiện một số công việc trong giao
dịch chứng khoán với các nội dung cụ thể sau (những nội dung ủy quyền sẽ đánh dấu (√) vào các ô trống và điền đầy
đủ các thông theo yêu cầu):

ỦY QUYỀN ĐẶT LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bên Ủy Quyền, ủy quyền cho các Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây được toàn quyền quyết định khi đặt lệnh giao
dịch mua bán chứng khoán bằng các phương thức giao dịch mà Bên Ủy Quyền đã đăng ký với BVSC theo như quy
định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và các văn bản khác liên quan đến việc đặt lệnh giao dịch
chứng khoán đã ký giữa Bên Ủy Quyền với BVSC (nếu có). Đối với các phiếu lệnh được thực hiện đặt lệnh trực tiếp
tại các phòng giao dịch của BVSC thì Bên Được Ủy Quyền sẽ thay mặt Bên Ủy Quyền ký tên trên phiếu lệnh này và
phải có đóng dấu của Bên Ủy Quyền.
Bên Được Ủy Quyền gồm:
Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………...

(Ký và ghi rõ họ tên)

1

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….

Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:……………………………………………………………

SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH HỖ TRỢ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Bên Ủy Quyền, ủy quyền cho các Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây thay mặt Bên Ủy Quyền sử dụng các dịch vụ tiện
ích hỗ trợ kinh doanh chứng khoán và ký kết các văn bản, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này
như: Giấy đăng ký thực hiện quyền mua, Giấy đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán; các Phụ lục hợp đồng, các Giấy đề
nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, các Biên bản và Giấy tờ khác phát sinh từ các giao dịch cho vay thanh toán tiền mua
chứng khoán và giao dịch ký quỹ chứng khoán…. theo như các quy định tại các Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp các
dịch vụ tiện ích hỗ trợ kinh doanh chứng khoán đã ký giữa Bên Ủy Quyền với BVSC. Đối với các văn bản, chứng từ, tài
liệu có liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tiện ích này được quy định bằng hình thức văn bản phải đảm bảo có đầy đủ
chữ ký của Bên Được Ủy Quyền và có đóng dấu của Bên Ủy Quyền, ngoại trừ trường hợp Bên Ủy quyền và BVSC có
thỏa thuận khác và/hoặc Pháp luật có quy định khác.
Bên Được Ủy Quyền gồm:
Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………...

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….
Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………
Nơi cấp……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….
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Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bên Ủy Quyền, ủy quyền cho các Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các thủ tục
cần thiết có liên quan đến việc lưu ký chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Bên Ủy Quyền mở tại
BVSC và ký tên trên các Phiếu gửi chứng khoán này. Đối với các văn bản, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc lưu ký
chứng khoán này được quy định bằng hình thức văn bản phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của Bên Được Ủy Quyền và có
đóng dấu của Bên Ủy Quyền, ngoại trừ trường hợp Bên Ủy quyền và BVSC có thỏa thuận khác và/hoặc Pháp luật có quy
định khác.
Bên Được Ủy Quyền gồm:
Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………...

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….
Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….

RÚT VÀ CHUYỂN KHOẢN TIỀN TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bên Uỷ Quyền, ủy quyền cho các Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây thay mặt Bên Uỷ Quyền thực hiện các thủ tục
cần thiết và ký các chứng từ, cũng như nhận số tiền phát sinh từ việc rút và chuyển khoản tiền từ tài khoản giao dịch
chứng khoán của Bên Ủy Quyền mở tại BVSC. Đối với các văn bản, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc rút và
chuyển khoản tiền này được quy định bằng hình thức văn bản phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của Bên Được Ủy Quyền và
có đóng dấu của Bên Ủy Quyền, ngoại trừ trường hợp Bên Ủy quyền và BVSC có thỏa thuận khác và/hoặc Pháp luật có
quy định khác.

Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………...

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………
Nơi cấp…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….
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Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….

TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Bên Uỷ Quyền, ủy quyền cho các Bên Được Ủy Quyền có tên dưới đây thay mặt Bên Uỷ Quyền thu thập các thông tin
liên quan đến việc giao dịch chứng khoán của tài khoản giao dịch chứng khoán mà Bên Ủy Quyền mở tại BVSC như:
nhận thống kê đặt lệnh, sao kê giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán và các thông tin khác theo như Hợp đồng mở
tài khoản giao dịch chứng khoán và các văn bản khác có liên quan đến việc tra cứu thông tin tài khoản (nếu có) đã được
ký kết giữa Bên Ủy Quyền và BVSC. Đối với các văn bản, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc tra cứu thông tin tài
khoản giao dịch chứng khoán này được quy định bằng hình thức văn bản phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của Bên Được
Ủy Quyền và có đóng dấu của Bên Ủy Quyền, ngoại trừ trường hợp Bên Ủy quyền và BVSC có thỏa thuận khác và/hoặc
Pháp luật có quy định khác.

Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………...

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….

Ông/bà:……………………………………………………………

Bên được ủy quyền

Chức vụ:…………………………………………………………..

(Ký và ghi rõ họ tên)

CMND số: …………………………...Ngày cấp…………………

Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

Nơi cấp……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Điện thoại:…………………………..Fax:………………………
Email:…………………………………………………………….

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo về việc thay đổi/chấm dứt uỷ quyền bằng văn bản
của Bên Ủy Quyền gửi đến BVSC và được cán bộ có thẩm quyền của BVSC xác nhận đã nhận được thông báo về việc
thay đổi/chấm dứt ủy quyền này.
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4. CAM KẾT CHUNG
4.1. Bên Ủy Quyền cam kết tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm và chấp nhận các rủi ro phát sinh (nếu có) từ về việc ủy quyền
này, đồng thời cam kết không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào với BVSC đối với mọi hành vi của Bên Được Ủy Quyền
liên quan đến việc thực hiện các công việc theo nội dung và phạm vi của Giấy ủy quyền này;
4.2. Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của BVSC về giao dịch mua/bán
chứng khoán, sử dụng các dịch vụ tiện ích hỗ trợ kinh doanh chứng khoán, nộp rút tiền, chuyển khoản và các giao dịch khác
có liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán và các tiểu tài khoản giao dịch chứng khoán khác (bao gồm cả tiểu
khoản giao dịch ký quỹ) của Bên Ủy Quyền mở tại BVSC theo như nội dung và phạm vi ủy quyền của Giấy ủy quyền
này;
4.3. Đối với các văn bản, chứng từ và các tài liệu khác có liên quan đến giao dịch giữa Bên Ủy Quyền với BVSC có quy định
hình thức bằng văn bản thì sẽ chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Bên Ủy Quyền hoặc chữ
ký của Bên Được Ủy Quyền theo như nội dung và phạm vi của Giấy ủy quyền này, đồng thời phải có đóng dấu của Bên Ủy
Quyền, ngoại trừ trường hợp giữa Bên Ủy Quyền và BVSC có thỏa thuận khác và/hoặc pháp luật có quy định khác.
4.4. Giấy ủy quyền này được lập thành nhiều bản, mỗi Bên Được Ủy Quyền giữ một (01) bản, các bản còn lại do Bên Ủy
Quyền giữ và giao cho Bên Được Ủy Quyền mỗi khi cần thiết để thực hiện các công việc theo như nội dung và phạm
vi của Giấy ủy quyền này.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CHẤP NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Ngày hiệu lực:……./……./201…

Cán Bộ Thụ Lý Hồ Sơ

Lãnh Đạo Phòng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
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