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Mẫu 06B - VTBF 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ  

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
VTBF – Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital 

 

Chương trình đầu tư định kỳ 
 

I PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ 

Họ và tên:  Số TK giao dịch CCQ:   

Số CMND:  Ngày cấp:  Nơi cấp:   

Số điện thoại:  Email:  
 

Chương trình đầu tư định kỳ:         hàng Tháng          hàng Quý 

Thời hạn đăng ký đầu tư (tháng):        12 /          24 /       36 /        48 /        60  

Thời gian đặt mua bắt đầu từ ngày:  

Hình thức thanh toán:         Chuyển khoản.          Tự động thanh toán từ tài khoản 
 

       HỦY LỆNH MUA                                  Ngày giao dịch:         /        /  

Số tiền Phần dành cho đại lý phân phối 

Bằng số Bằng chữ Số thứ tự lệnh Số chứng từ 

    

    

 

       HỦY LỆNH BÁN                                   Ngày giao dịch:         /        / 

Số lượng CCQ Phần dành cho đại lý phân phối 

Bằng số Bằng chữ Số thứ tự lệnh Số chứng từ 

    

    
 

Bằng việc lựa chọn hình thức đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư đồng ý cho phép Đại lý phân phối tự động định kỳ đặt mua cùng loại chứng chỉ quỹ với số tiền mỗi lệnh mua bằng với số tiền đặt mua tại Giấy đề 

nghị giao dịch chứng chỉ quỹ mở này. 

- Ngày giao dịch sẽ là ngày giao dịch của chứng chỉ quỹ gần nhất sau ngày 15 hàng tháng (đối với hình thức thanh toán hàng tháng) hoặc sau ngày 15 của tháng đầu tiên đăng ký chương trình ĐTĐK và các 

kỳ sau vào ngày 15 của tháng  theo chu kỳ 3 tháng tiếp theo (đối với hình thức thanh toán hàng quý)  

- Trong trường hợp đến ngày giao dịch của một kỳ nhưng trên tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ của khách hàng không có đủ tiền, lệnh mua của kỳ đó sẽ được tự động hủy bỏ. 
     

Nhà đầu tư 
Ký, ghi rõ ho ̣ tên 

Ngày…….tháng……..năm…….. 
     

Người xác nhận  

Ký, ghi rõ ho ̣ tên 

Ngày…….tháng……..năm…….. 
 

II PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 

Thời điểm nhận lệnh Nhân viên nhận lệnh Kiểm soát viên 

   

Thông tin Đại lý Phân phối 
Tên Đại lý: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số:  

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3938.8855          Fax: (04) 3938.8500 

Website: www.vietinbankcapital.vn 

Địa điểm phân phối: Tầng 6, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Nhân viên phân phối…………………………………… 

Chứng chỉ hành nghề số……………………………….. 

Ngày cấp:………………………………………………. 

Điện thoại:……………………………………………... 

Email:………………………………………………….. 

 

http://www.vietinbankcapital.vn/

