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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA:  
CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

SUBSCRIPTION FORM:  
BAOVIET EQUITY DYNAMIC OPEN-ENDED FUND’S FUND UNIT

III. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TIỀN MUA / REMITTANCE DETAILS

Mã số giao dịch chuyển khoản
Transaction number 

Thời gian thực hiện chuyển khoản
Transaction time

Tên ngân hàng thực hiện 
Name of transaction bank

Chi nhánh thực hiện chuyển khoản
Name of transaction bank branch

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ / DECLARATION AND SIGNATURE
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều Lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
I have read and agreed with the Prospectus and Fund Charter of Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks

Nhà đầu tư
Investor

Nhân viên nhận lệnh
Teller

Trưởng phòng giao dịch
Head of trading department

Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)
  Signature with full name and sealed  

(for institutional investor)

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

V. GHI CHÚ (NẾU CÓ) / NOTE (IF APPLICABLE) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA / SUBSCRIPTION DETAILS

Số tiền đăng ký mua / Subscription amount

- Bằng số VNĐ / In number VND

- Bằng chữ / In words

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT hOLDER

Tên chủ tài khoản
Account holder                                  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Tên người được ủy quyền
Name of Authorized person  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản
Account No.

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...
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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

VI.CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG / IMPORTANT NOTES
Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất Mẫu đăng ký Mua này
Please read these notes before completing this Subscription Form

A. Thông tin giao dịch chung A. General trading information

1) Ngày giao dịch (ngày T) được thực hiện vào thứ 5 với tần suất 2 (hai) tuần/lần. Vui 
lòng xem thêm chi tiết ngày giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

1) Trading day (day T) shall be made on Thursday every 2 (two) weeks. Please refer 
details of the trading day in the Prospectus and Fund charter.

2) Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 ngày T-1 (thứ tư), thời điểm cuối cùng mà Đại 
lý phân phối nhận Phiếu lệnh đặt mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ và xác 
nhận tiền mua chứng chỉ quỹ từ Nhà đầu tư đã được chuyển vào tài khoản phong 
toả của Quỹ tại Ngân hàng giám sát. Vui lòng xem thêm chi tiết Thời điểm đóng 
sổ lệnh tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ

2) Cut-off time is 10h30 day T-1 (Wednesday), the final deadline for Distribution 
Agent to receive any Subscription/ Redemption/ Switching orders and confirm 
that the money is transferred from Investors to the Fund’s blocked account in the 
Supervisory bank. Please refer details of the Cut-off Time in the Prospectus and 
Fund charter.

3) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định tại 
Ngày định giá (ngày T) và được công bố trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ 
Ngày giao dịch tại trang chủ của Công ty quản lý quỹ và Đại lý phân phối.

3) Trading  value  of  fund  unit  is  the  net  asset  value  (NAV)  per  unit, deter-
mined on the Valuation date (day T) and published within 3 (three) working days 
after the Trading day on websites of Fund management company and Distribu-
tion Agent.

4) Đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật kết quả giao dịch tại Sổ chính và cung cấp 
thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng 3 (ba) 
ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch (T+3) theo hình thức lựa chọn của Nhà đầu tư.

4) Transfer Agent shall update full trading results in the Main Registers and pro-
vide details to the Distribution Agent to send to Investors within 3  (three) work-
ing days after the Trading day (T+3) under the forms chosen by Investor.

B. Giao dịch MUA B. subscription trading

1) Giá trị yêu cầu mua tối thiểu là 1.000.000 đồng (không nhỏ hơn 2.000.000 
đồng đối với việc phát hành lần đầu), thông tin chi tiết giá trị tối thiểu tại Bản cáo 
bạch và Điều lệ Quỹ 

1) The minimum Subscription amount is 1,000,000 (2.000.000 VND for IPO). More 
details about minimum value please refer in the Prospectus and Fund Charter. 

2) Số lượng chứng chỉ quỹ giao dịch thành công được làm tròn xuống đến số lẻ 
thứ hai sau dấu phẩy.

2) Number of successfully trading fund units is rounded up to two decimal places.

3) Trường hợp tổng số tiền chuyển thực tế không khớp với số tiền đăng ký ghi 
trong Lệnh Mua và không được điều chỉnh trước Thời điểm đóng sổ lệnh:

3) In case transferred money is not matched with the registered amount  in Sub-
scription orders and is not adjusted before the Cut-off time:

•	 Tiền chuyển cao hơn giá trị ghi trong lệnh đặt MUA thì giá trị thực hiện sẽ 
bằng giá trị đăng ký và phần thừa sẽ được chuyển trả lại tài khoản tiền của 
Nhà đầu tư. 

•	 Tiền chuyển thấp hơn giá trị ghi trong lệnh đặt MUA thì số tiền này sẽ được 
chuyển trả lại tài khoản tiền của Nhà đầu tư và lệnh Mua sẽ không được thực 
hiện. 

•	 If the money transferred is more than the registered amount in the Subscrip-
tion order, trading value will be equal to the registered value and the remains 
will be transferred to Investor’s cash account.

•	 If the money transferred is lower than registered amount in the Subscription 
order, this amount will be transferred back to Investor’s cash account and the 
Subscription order will be invalid.

Việc chuyển trả sẽ được thực hiện trong vòng 5 (năm) ngày sau ngày giao dịch và 
phí chuyển tiền (nếu có) sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền trả lại cho Nhà đầu tư. 

The money will be transferred within 5 (five) days after the Trading day and trans-
fer fees (if any) will be deducted directly to the amount returned to Investor. 

4) Các lệnh đặt MUA được chuyển sau Thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem là 
không hợp lệ và tự động hủy tại kỳ giao dịch. Nếu Nhà đầu tư vẫn muốn thực 
hiện tiếp lệnh giao dịch thì Nhà đầu tư phải đăng ký tại cho kỳ giao dịch kế tiếp. 
Số tiền chuyển sẽ được chuyển trả lại cho Nhà đầu tư trong vòng 5 (năm) ngày 
kể từ Ngày giao dịch và phí chuyển tiền (nếu có) sẽ được trừ trực tiếp vào tiền 
chuyển.

4) The  Subscription orders  registered  after  the  Cut  -  off  time will  be consid-
ered  as invalid  and  automatically cancelled at the trading cycle. If Investors 
still wish to execute the trading orders, Investors have to re-register on the next 
trading cycle. The money will be transferred back to Investor within 5 (five) days 
after the Trading day and transfer fees (if any) will be deducted directly to the 
amount transferred.

5) Đối với các lệnh MUA không hợp lệ, xin vui lòng tham khảo chi tiết nội dung 
này tại Bản cáo bạch quỹ và Điều lệ Quỹ.

5) For invalid Subscription orders, please refer details regarding this content in 
the Prospectus and Fund Charter.

C. Thanh toán tiền MUA C. subscription payment

1) Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tiền mua đã được chuyển đến tài khoản 
Quỹ  trước thời điểm đóng sổ lệnh.

1)  Investors have to ensure subscription money is available in the Fund account 
before the Cut - off time.

2) Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua bằng hình thức chuyển khoản trực 
tiếp từ tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư đến tài khoản Quỹ tại Ngân hàng 
Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

2) Investors subscript payments by directly transferring money from Investors’ 
bank account to the Open – ended fund account at Custodian Bank in VND.

3) Hướng dẫn thông tin về chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ:
* Tên người thụ hưởng   : Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
* Số tài khoản                  : x x x x x x x x x x x x x x
* Tên tài khoản                : Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
* Tên ngân hàng             : HSBC Việt Nam
* Số tiền đăng ký mua    : số tiền đăng ký mua
* Nội dung                      : [ID củaNhà đầu tư]_dang ky mua_BVFED                                     
* Xin vui lòng tham khảo chi tiết về thông tin chuyển khoản đăng ký mua trong 
Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

3) Instructions of payment subscription:
* Beneficiary:        Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
* Account no. x x x x x x x x x x x x x x
* Account name         Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
* Bank name: HSBC Vietnam
* Subscription amount: Subscription amount
* Content: [Investors’ ID]_dang ky mua_BVFED
* Please refer details of subscription payment information in the Prospectus and 
Fund Charter.

5) Giá phát hành là mức giá Nhà đầu tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. 
Giá  phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng); hoặc 
giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch, cộng thêm phí 
phát hành đã quy định. Phí phát hành là 0,5% tính trên số tiền mua hợp lệ (0% 
doi voi dot phat hanh lan dau)

5)  Subscription price is the price that Investors must pay to buy one fund unit. 
The subscription price is equal to the par value (at the initial public offering) or 
the net asset value per fund unit on the Trading day plus subscription fee. The 
subscription fee is 0.5% of valid subscription value (0% for IPO).

D. Hủy lệnh giao dịch D. Cancellation of trading order

1) Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm 
đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau thời điểm đóng sổ lệnh được xem là 
lệnh không có hiệu lực.

1) All cancellation orders (subscription/ redemption/ switch) may be cancelled 
before the Cut - off time. The cancellation request submitted after the Cut - Off 
time is considered as an invalid order.

2) Việc hủy một phần lệnh không được chấp nhận. 2) No partial cancellation of trading orders is allowed.

3) Việc hủy lệnh chỉ được thực hiện tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư đã đăng ký 
giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký hủy lệnh giao 
dịch chứng chỉ quỹ mở” và nộp tại Đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

3) The cancellation request shall be executed at the Distribution Agent, regis-
tered by Investor only. The Investor must completely fill in the “Cancellation form” 
and submit to Distribution Agent before the Cut-off time.




