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 Biểu mẫu 07 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỦY CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU PVCOM 

CANCELLATION FORM: PVCOM BOND FUND (PVBF) 

 
Kính gửi (To): Công ty CP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital)  
 
 

Vui lòng điền thông tin bằng MỰC ĐEN/XANH 

Please complete this form in BLACK/BLUE INK 

Thời gian nhận lệnh /Time: ……….. 

Số tham chiếu / Ref.no: …………. 
 

Loại tài khoản 

Account Type 

Cá Nhân 

Individual 

        Tổ chức 

        Institutional 
 

Số tài khoản  

 Account No. 
 

 

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU/ ACCOUNT HOLDER  

  

1. Tên chủ tài khoản 

Account name 
 

  

2. Số GCNĐKKD / CMND/ Hộ chiếu  

Business License / ID/ Passport  
 

  

3. Tên người được ủy quyền (nếu có) 

Name of Authorized person (if  applicable)  
 

  

4. Số GCN ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu  

Business license/ ID/ Passport 
 

 

II. LOẠI ĐĂNG KÝ HỦY / CANCELLATION TYPE  

 

 

LOẠI LỆNH HỦY 

Type of cancellation request 

 

 

MUA 

Subscription 

  

BÁN 

Redemption 

 

LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG 

Transfer order 

 
ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ 

Systematic investment plan 

 

NGÀY ĐẶT LỆNH  

Date of Order 
SỐ THAM CHIẾU  

Reference number 
 

 

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ / DECLARATION AND SIGNATURE 

1. Quyết định hủy giao dịch (các) Chứng Chỉ Quỹ là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) 

tài liệu liên quan đến Quỹ bao gồm nhưng không hạn chế: Bản Cáo Bạch, Điều Lệ của Quỹ và Giấy Đăng ký mở 

Tài khoản. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội 

dung về mục tiêu, chính sách đầu tư, các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí áp dụng cho (các) 

Quỹ. Công ty CP Quản Lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCB Capital), các nhân viên, Giám đốc 

và Đại lý phân phối được chỉ định của PVCB Capital sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định hủy 

giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư.  

2. The decision to cancel Open-ended Fund order(s) is the Investor's own decisions after having received, read and 

understood the relevant Fund document(s), including but not limited to the Fund's Prospectus, Fund's Charter, and 

Open-ended Fund Account Opening Application Form. Investor accepts the terms and conditions in the above 

documents, especially the investment objectives, investment policies, risk factors and the charges applicable to the 

Fund. PVcomBank Fund Management JSC (PVCB Capital), its officers, CEO, and authorized Distributors shall 

have no legal liability with respect to the Investor's decision to cancel Open-ended Fund order(s).  

3. Việc PVCB Capital và các tổ chức có liên quan chấp nhận và xử lý Lệnh giao dịch thực hiện bằng fax và/hoặc hình 

thức điện tử khác mà không có xác nhận bằng văn bản sau đó vẫn được coi là hợp lệ. PVCB Capital và các tổ chức 
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có liên quan sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc thực hiện theo chỉ dẫn bằng fax và/hoặc hình thức điện tử 

khác và các tổn thất phát sinh.  

The acceptance and processing of transaction orders made by facsimile and/or electronic instructions without 

subsequent written conrmation by PVCB Capital and related parties shall be considered duly authorized. PVCB 

Capital and related parties will not be held liable for any actions taken following receipts of facsimile and/or 

electronic instructions and any loss incurred.  

4. Nhà Đầu tư hiểu rằng việc hủy (những) Lệnh trên chỉ có thể thực hiện được nếu Lệnh hủy được Đại Lý Phân Phối 

nhận trước thời gian đóng sổ lệnh vào Ngày Giao Dịch. Những Lệnh hủy nhận được sau thời gian đóng sổ lệnh 

không thể thực hiện được và những Lệnh mà Nhà Đầu Tư đã đặt sẽ được thực hiện mặc dù Lệnh hủy đã được đưa 

ra.  

The Investor understands that the cancellation of the above Order(s) can only occur if this Cancellation Order is 

received by the Distributor prior to the cut-off time of the Dealing Date. Cancellation Orders received after this time 

cannot be implemented, and the Order(s) that Investor has already submitted will be executed although this 

Cancellation Order has been made.  

5. Các khoản thanh toán mà Nhà Đầu Tư đã chuyển cho Ngân Hàng Giám Sát cho một Lệnh đã bị hủy căn cứ trên 

Lệnh hủy này sẽ được hoàn trả sau khi trừ phí liên quan tới tài khoản ngân hàng mà Nhà Đầu tư đã thực hiện thanh 

toán.  

Any bank payment received by the Supervisory Bank for an Order that had been cancelled basing on this 

Cancellation Order shall be repaid net of charges to Investor's account from which the payment was made.  

            NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  

                  Investor/Authorized person  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/(Sign, stamp and full name) 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày/Date …………………………………… 

Dd/mm/yyyy 
 

 

IV. THÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/DISTRIBUTOR’S DETAILS 

TÊN ĐẠI LÝ                                                                                                           MÃ ĐẠI LÝ 

Distributor’s name                                                                                                  Distributor’s code 

Nhân viên nhận lệnh 

Order receiver  

Nhân viên kiểm soát 

Supervisory officer 

Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phân phối 

Authorized representative of distributor 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Sign, full name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Sign, full name) 

 

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Sign, full name) 

 

 

 

 

 

 

 


