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GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ VÀ THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 

OPEN-ENDED FUND ACCOUNT OPENING AND INVESTOR INFORMATION FORM 

(Dành cho khách hàng cá nhân/ For Individual Investors) 

Mẫu/Form: 01A 

  

 

 

Số tài khoản và Số tham chiếu được điền bởi Đại Lý Phân Phối/ Account number and Reference number are filled by Distributor 

   Số tài khoản/ Account No.: ...................................................................................................................................................................  

   Số tham chiếu/ Reference No.: ............................................................................................................................................................  

Nhà đầu tư lưu ý rằng, Chứng chỉ Quỹ được phát hành bới Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt 
Nam) sẽ không được chào bán, giao dịch hoặc chuyển nhượng trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ Người Hoa Kỳ nào. 
Người Hoa Kỳ theo định nghĩa tại Luật Chứng Khoán Hoa Kỳ 1933 đã sửa đổi và theo Đạo Luật Tuân Thủ Thuế của Hoa 
Kỳ, bao gồm cả Người Có Yếu Tố Hoa Kỳ. Bằng cách điền các thông tin trong Giấy đăng ký này, Nhà đầu tư xác nhận rằng 
Nhà đầu tư không phải là Người Hoa Kỳ. 

The Investor should note that Fund Certificates issued by UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Company shall 
not be offered, traded or transferred directly or indirectly to any American. Americans as defined in the US Securities Act of 1933 
as amended and under the US Tax Compliance Act, include Persons with American Elements. By completing the information in this 
Form, the Investor confirms that the Investor is not an American. 

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới bằng chữ IN HOA, BÚT ĐEN HOẶC XANH, ký tên và chuyển phiếu này cho Đại Lý 
Phân Phối/ Please complete this form in full using BLOCK CAPITALS, in BLACK OR BLUE PEN, sign it at the places indicated 
and submit the form to Fund Distributor. 

1. Họ và tên Nhà đầu tư/ Full name of Investor: ...............................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................................  

2. Ngày sinh/ Date of birth:   ......................................................... Giới tính/ Gender: ………... Quốc tịch/Nationality: ..................  

3. Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ID/Passport No.:  ............................................................................................................................  

Ngày cấp/ Date of issue:  .......................................................... Nơi cấp/ Place of issue: .............................................................  

4. Nghề nghiệp/ Occupation: .......................................................... Chức vụ/ Title: .........................................................................  

5. Tình trạng việc làm/ Employment Details: 

☐ Đi làm hưởng lương/ Salaried ☐   Tự kinh doanh/ Self-employed ☐ Nội trợ/ Hưu trí/ Thất nghiệp/ Housewife / Retiree / Unemployed 

☐  Khác/Others:    

6. Tên Công ty nơi làm việc/ làm chủ/ Name of employer / business:  ...........................................................................................  

Lĩnh vực hoạt động/ Nature of business:  .................................  ..................................................................................................  

7. Địa chỉ Công ty nơi làm việc/ làm chủ/ Employer / Business address:  .....................................................................................  

 ......................................................................................................  ..................................................................................................  

8. Khoảng thu nhập hàng năm/ Range of annual income: 

☐ Dưới 500 triệu/ Less than VND 500 mil.  ☐   Từ 500 - 800 triệu/ From 500 mil. to 800 mil  ☐ Từ 800 triệu - 1 tỷ 6 / From 800 mill. to 1.6 bil.       

☐  Từ 1 tỷ 6 đến 2 tỷ 4/ From 1.6 bil to 2.4 bil     ☐  Từ 2 tỷ 4 đến 3 tỷ 2 / From 2.4 bill to 3.2 bil    ☐ Trên 3 tỷ 2/ Above VND 3.2 bil  

☐ Khác/ Others:  

9. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: ...................................  ..................................................................................................  

 .....................................................................................................  ..................................................................................................  

10. Địa chỉ cư trú hiện tại/ Current residence address in Vietnam:  ..................................................................................................   

 .....................................................................................................  ..................................................................................................  

  

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/ INFORMATION OF INVESTORS  
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11. Địa chỉ nhận thư (nếu khác so với ở trên)/ Mailing address (if different from above): ..............................................................  

 .....................................................................................................  ..................................................................................................  

12. Điện thoại/ Phone number:  ........................................................ Địa chỉ Email/ Email:  ..............................................................  

13. Mã giao dịch chứng khoán (dành cho NĐT nước ngoài)/ Securities trading code (for foreign investor): ................................  

Ngày cấp/ Date of issue: ............................................................. Nơi cấp/ Place of issue: ...........................................................  

14. Thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền bán chứng chỉ quỹ/ Bank account details for receiving sales proceeds:  

Tên chủ tài khoản/ Bank account holder:  .................................  ..................................................................................................  

Số tài khoản/ Bank account number:  ........................................  ..................................................................................................  

Tại ngân hàng/ At bank: .............................................................  ..................................................................................................  

Chi nhánh/ Branch:  ....................................................................  ..................................................................................................  

15. Loại hình nhà đầu tư/ Type of investor (chọn 1 trong 2 mục sau/ click on 1 of the following 2 options): 

 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ Professional securities investor (*) 

 Không phải là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ Non-professional securities investors 

(*) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư như được nêu ở Mục X dưới dây/ Professional securities investor 

as described in X section below. 

1. Họ và tên Người được ủy quyền: ............................................  ..................................................................................................  

Full name of authorized person: .................................................. ……. ..........................................................................................  

2. Ngày sinh/ Date of birth: ............................................................. Giới tính/ Gender: ....................................................................  

3. CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ID/ Passport No.: ................................. Quốc tịch/ Nationality: .............................................................  

Ngày cấp/ Date of issue: ............................................................. Nơi cấp/ Place of issue: ...........................................................  

4. Điện thoại/ Phone No.:  .............................................................. Địa chỉ email/ Email:  ...............................................................  

5. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: ...................................  ..................................................................................................  

6. Địa chỉ liên hệ/ Mailing address (if different from above): ..........  ..................................................................................................   

7. Phạm vi ủy quyền/ Authorisation rights:  

 Chỉ thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ/ Entitle trading right only 

 Thưc hiện tất cả các quyền như chủ tài khoản/ Entitle all rights of account holder. 

1. Họ và tên/ Full name:  ................................................................  ..................................................................................................  

2. Ngày sinh/ Date of birth:............................................................. Giới tính/ Gender: ....................................................................  

3. CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ID/ Passpot No.: .................................. Quốc tịch/ Nationality: .............................................................  

      Ngày cấp/ Date of issue: ............................................................. Nơi cấp/ Place of issue: ...........................................................  

4. Điện thoại/ Phone Number: ........................................................  Địa chỉ email/ Email:  ..............................................................  

5. Địa chỉ thường trú/ Permanent address: ..................................  ..................................................................................................  

6. Địa chỉ liên hệ/ Temporary address in Vietnam: ........................  ..................................................................................................  

Nhà đầu tư có phải là người nhận ủy thác của bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào ở nước ngoài? Is the investor authorized by any 

foreign entity/ individual? 

         Có/ Yes       Không/ No 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ INFORMATION OF AUTHORISED PERSON  

III. THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG LỢI/ INFORMATION OF BENEFICIAL OWNER 

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN/ SUPPLEMENTARY INFORMATION ON AML 
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Vui lòng cung cấp thông tin tổ chức/cá nhân ủy thác/ Please declare the information of the authorizer: 

Họ và tên/ Full name:  .......................................................................  ..................................................................................................  

Hộ chiếu hoặc số GPĐKKD/ Passport or Business registration license No.:  ...................................................................................  

Địa chỉ/ Address:  ..............................................................................  ..................................................................................................  

Điện thoại/ Phone:  ........................................................................... Địa chỉ Email/ Email: ...............................................................  

 Vui lòng đánh dấu vào ô này nếu khách hàng hoặc người được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư này hoặc những người 

có liên quan (bao gồm cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) là Người có ảnh 

hưởng chính trị (“PEP”). PEP là quan chức cấp cao của chính phủ; là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát, thành viên Ban Điều hành hoặc thành viên Bộ phận Kiểm toán nội của doanh nghiệp nhà nước. Đề nghị cung cấp 

các thông tin về PEP dưới đây:  

Please tick this box if any investor or beneficial owner or affiliated person of these person (including parents, adopted parents, 

spouses, children, adopted children and siblings) is a Political Exposed Person ("PEP"). PEP means that he/she is a senior 

government official; a member of BOD, BOM, Supervisory Committee, an Internal Auditor of state-owned company. Please provide 

details of the PEPs below: 

PEP1: Họ và tên/ Full name:  ...........................................................  ..................................................................................................  

PEP2: Họ và tên/ Full name: ............................................................  ..................................................................................................  

1. Tôi/chúng tôi cam kết đã đọc và hiểu các quy định trong tài liệu Quỹ bao gồm Điều Lệ Quỹ, Bản Cáo Bạch, Bản Cáo 

Bạch tóm tắt (được sửa đổi bổ sung theo thời gian) trước khi cân nhắc việc mở Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ 

và đề nghị Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (UOBAM Việt Nam) và các bên liên quan 

khác của Quỹ ghi nhận tôi là chủ sở hữu của Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ nêu trên. 

I/We undertake that I/we have read the fund documents including Fund Charter, Fund Prospectus and summary of Fund 

Prospectus (as amended from time to time) before submitting this application and I/we request UOB Asset Management 

(Vietnam) Fund Management JSC (“UOBAM Vietnam”) and other relevant parties of the Fund(s) to be entered me/us in the 

Register(s) of Investors as the holder(s) of the Fund Certificates Trading Account shown above. 

2. Tôi/chúng tôi xác nhận rằng UOBAM Việt Nam có toàn quyền quyết định (không cần đưa ra lý do), sửa đổi mẫu đơn 

này theo thời gian. 

I/we acknowledge that UOBAM Vietnam have full discretion (without giving reasons), revise this form from time to time. 

3. Tôi/chúng tôi hiểu rằng có những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Quỹ, và tôi/chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ các 

rủi ro đặt ra trong các tài liệu Quỹ có liên quan trước khi thực hiện việc đầu tư. 

I/we acknowledge that there are risks involved with investment in the Fund(s), and I/we have read and fully understood the 

risks set out in the relevant offering documents before making any investment decisions. 

4. Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thông báo bằng văn bản cho Đại lý phân phối của Quỹ trong trường hợp có bất kỳ sự thay 

đổi nào đối với thông tin đã được tôi/chúng tôi cung cấp ở đây. 

I/we hereby undertake that I/we will notify the Fund Distributor by giving written notice at its registered address in the event of 

any material change to the information provided herein. 

5. Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp 

kèm theo đơn này là đúng sự thật và chính xác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được 

V. DÀNH CHO NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG CHÍNH TRỊ/ FOR POLITICALLY EXPOSED PERSONS 

VI. XÁC NHẬN VÀ CHỮ KÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / CONFIRMATIONS AND SIGNATURE OF THE INVESTOR 
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đưa ra trong mẫu đơn này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo. 

I/we hereby declare that all information given in this form and all documents provided to support this application are true and 

accurate. I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this application. 

6. Tôi/chúng tôi cho phép UOBAM (Việt Nam) quyền chia sẻ các thông tin cá nhân cho bên Thứ Ba nhằm mục đích cung 

cấp dịch vụ và tuân thủ theo quy định của Pháp luật. Cụ thể, việc chia sẻ các thông tin cá nhân sẽ được cho phép nếu 

chia sẻ: 

I/We hereby acknowledge and grant UOBAM (Vietnam) the rights to share KYC information to third parties for the purpose of 

providing its service and compliance to the provisions of the applicable law. Namely, the sharing of the KYC information shall 

be permitted if such sharing is: 

(a) cho các nhân viên, cán bộ, giám đốc, cố vấn/ chuyên gia tư vấn, đại lý hoặc nhà thầu phụ được chấp thuận của 

UOBAM (Việt Nam) trên cơ sở “cần biết”, để thực hiện nghĩa vụ của bên đó đối với việc cung cấp dịch vụ; 

to the respective employees, officers, directors, advisers/ consultants, agents or approved sub-contractors of UOBAM 

(Vietnam) on a “need-to-know” basis, for carrying out the party’s obligations for the provision of the services;   

(b) được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định, chỉ thị, cơ quan quản lý nào hoặc lệnh của tòa án; 

required by any law, regulation, directive, regulatory authority or order of court; 

(c) được yêu cầu liên quan đến thủ tục pháp lý hoặc hợp đồng phụ/ ủy quyền để cung cấp dịch vụ; 

required in connection with legal proceedings or a sub-contract/ delegation for the provision of the services;  

(d) là thông tin cần thiết cho việc chuẩn bị và/ hoặc ban hành bất kỳ thông tư chào bán hoặc bản cáo bạch nào; hoặc  

information required for the preparation and/or issue of any offering circular or prospectus; or 

(e) là thông tin cần thiết cho mục đích thẩm định hoặc kiểm toán bên ngoài. 

information required for the purpose of due diligence or external audit. 

 

 

 

Nhà đầu tư 

Investor 

(Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tên/Name 
Ngày/Date 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Công ty Quản lý Quỹ 

Representative of Fund Management Company 

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

 

 

 

 

 

 

Thiều Thị Nhật Lệ 
Tổng giám đốc/ CEO 
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Tên Đại Lý Phân Phối/ Distributor’s name: ..........................................  ..................................................................................................  

Số tài khoản và Số tham chiếu được điền bởi Đại Lý Phân Phối vào ngày ……………………………… /Account number and 

Reference number are filled by Distributor on the date of …………………………… 

Nhân viên giao dịch và xác minh 

thông tin Nhà đầu tư/ Receiver and 

KYC verification staff 

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name 

 

 

 

 

 

 

Thời gian nhận hồ sơ/ Receiving 

time: …..ngày…..tháng….năm…... 

Nhân viên kiểm soát/Supervisor 

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày duyệt/ Date of approval: 

Ngày……..tháng…….năm……. 

Đại diện có thẩm quyền của Đại Lý Phân 

Phối/ 

Representative of Distributor 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên/ Sign, 

stamp and full name) 

 

Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở  

Account Opening Application Form 

 

Bảo sao công chứng CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của Nhà đầu tư và Người nhận ủy quyền (nếu có)/ Certified 

Copy of ID Card/Passport of investor and authorized person (if applicable) 

 

Bản sao tài liệu xác thực địa chỉ thường trú (như sổ hộ khẩu), địa chỉ tạm trú (như hóa đơn điện nước, 

hợp đồng thuê nhà, v.v..) tại Việt Nam của Nhà đầu tư trong nước/ Copy of document verifying the 

permanent (e.g. Household registration book) and temporary residence (e.g. latest electricity bill, or lease/sale 

agreement of residence, or others) in Vietnam of local investors 

 

Bản sao tài liệu xác thực địa chỉ đăng ký ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký tại Việt Nam của Nhà đầu tư 

nước ngoài/ Copy of document verifying the address as registered offshore and copy of document verifying 

the address as registered in Vietnam (if any) 

 

Giấy ủy quyền công chứng trong trường hợp ủy quyền/ Certified copy of a Letter of Attorney (if applicable)  

Chữ ký mẫu của Nhà đầu tư 

Specimen signature of the Investor 
 

Chữ ký mẫu của Người được ủy quyền (nếu có) 

Specimen signature of the authorised person (if any) 
 

Chữ ký 1/ 1st signature 
 
 
 
 
 
 
 

Chữ ký 2/ 2nd signature Chữ ký 1/ 1st signature 
 

Chữ ký 2/ 2nd signature 

VII. PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ FOR DISTRIBUTOR ONLY 

VIII. TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN/ REQUIRED DOCUMENTS FOR OPENING ACCOUNT (**) 
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Bản sao Giấy xác nhận của ngân hàng về việc mở Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho Nhà 

đầu tư nước ngoài)/ The Bank confirmation on opening the Indirect Investment Capital Account (IICA) (for 

foreign investors only) (if applicable) 

 

Bản sao Giấy xác nhận Mã số giao dịch chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (dành 

cho Nhà đầu tư nước ngoài)/ Confirmation letter of issuing Securities Trading Code (STC) from Vietnam 

Securities Depository Center (VSD) (for foreign investors only) 

 

Bản sao Sao kê ngân hàng gần nhất hoặc tài liệu thể hiện khả năng tài chính của Nhà đầu tư/ Copy of 

the latest bank account statement or other documents proving financial capacities (if any) 

 

(*) Định nghĩa Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: 

a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà 

nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; 

c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; 

d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá 

nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 

e) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên 

nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. 

(*) Definition of Professional securities investors: 

Professional securities investors are investors that have financial capacity or securities qualifications, including: 

a) Commercial banks, foreign branch banks, finance companies, insurers, securities companies, fund management companies, securities investment companies, 

securities investment funds, international financial institutions, off-budget financial funds, state-owned financial institutions permitted to buy securities as 

prescribed by relevant laws; 

b) Companies with charter capital exceeds 100 billion VND or listed companies or companies registered for trading; 

c) Holders of professional securities certifications; 

d) Individual holding a quantity of listed or registered securities that is worth at least 02 billion VND as confirmed by the securities company at the time of that 

individual is verified as a professional securities investor; 

e) Individual whose taxable income in the latest year is at least 01 billion VND to the time of verifying as a professional securities investor according to the 

submitted tax declaration documents or deduction documents of income payer. 

 

(**) Đại lý phân phối sẽ đánh dấu tích vào ô sau khi nhận được tài liệu tương ứng từ Nhà đầu tư và Người nhận ủy quyền (nếu có) 

 (**) The Distributor will tick in the box after receiving the corresponding documents from the Investor and the authorized person (if any). 

 


