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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH 

CHỨNG CHỈ QUỸ PVBF 

 

NĐT điền phiếu Đăng ký giao dịch Chứng chỉ quỹ PVBF và nộp cho Đại lý phân phối (ĐLPP) 

A. THÔNG TIN CẦN CHUẨN BỊ 

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức 

- Phiếu Đăng ký giao dịch Chứng chỉ quỹ 

mở  (mẫu đăng tải tại Website của PVCB 

Capital) 

- Hợp đồng ủy quyền có công chứng (trường 

hợp NĐT có người ủy quyền hợp pháp); 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của NĐT và 

người được UQ (nếu có), hộ chiếu (dành 

cho NĐT nước ngoài); 

- Bản bao hợp lệ mã giao dịch tài khoản 

trading code (đối với NĐT nước ngoài). 

- Phiếu Đăng ký giao dịch Chứng chỉ quỹ 

mở  (mẫu đăng tải tại Website của PVCB 

Capital) 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh (GCNĐKKD) và các bản điều 

chỉnh (nếu có); 

- Giấy bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc; 

- Bản chính Giấy uỷ quyền chỉ định cán bộ 

tham gia ký kết và giao dịch CCQ tại ĐLPP; 

- Bản sao hợp lệ CMND/Thẻ CCCD của 

Người đại diện pháp luật, người được nhận 

ủy quyền; 

- Bản sao hợp lệ mã giao dịch tài khoản 

trading code (đối với NĐT nước ngoài). 

Lưu ý: 

- Phần I & II thông tin Nhà đầu tư (NĐT) và người được ủy quyền: Điền thông tin 

theo hướng dẫn (*) Mục dành cho NĐT nước ngoài; (**) Mục dành cho NĐT tổ chức; 

(***) Mục dành cho NĐT cá nhân; 

- Phần III thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền bán CCQ: Tên chủ tài khoản ngân 

hàng phải giống với tên NĐT đã đăng ký ở phần I. 

- Đối với hồ sơ mở tài khoản của tổ chức, cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức và đóng dấu đầy đủ. 

- Đối với Nhà đầu tư nước ngoài, trước khi đăng ký giao dịch tại Quỹ cần mở Tài khoản 

“vốn gián tiếp” (IICA). Khi tiến hành mở tài khoản tại ĐLPP, Nhà đầu tư nước ngoài 

đăng ký tài khoản IICA là tài khoản nhận các khoản thanh toán từ hoạt động Giao dịch 

chứng chỉ quỹ và cung cấp tài liệu xác nhận tài khoản IICA đã được mở tại ngân hàng 

thương mại cho ĐLPP. 
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B. QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN 

 

  Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Đăng ký 

giao dịch Chứng chỉ quỹ mở   

Sau khi điền đủ thông tin, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại ĐLPP đăng ký và 

Nhân viên giao dịch tại ĐLPP sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hợp lệ 

Email thông báo Số tài khoản giao dịch CCQ sẽ được ĐLPP gửi đến 

Nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc 


