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Số tham chiếu được điền bởi Đại lý phân phối/ Reference number is filled by Distributor 

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

Nhà đầu tư vui lòng điền thông tin bên dưới bằng chữ IN HOA, BÚT ĐEN/XANH, ký tên tại các chỗ chỉ định và chuyển phiếu 
này cho Đại lý phân phối/ Please complete this form in full using BLOCK CAPITALS, in BLACK/BLUE PEN, sign it at the places 
indicated and submit the form to Distributor. 

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở/ Fund trading account number: .......................................................................................  

Tên Nhà đầu tư / Full name of investor:  ................................................................................................................................................  

Số GPĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Business license/ID/Passport No.:  .......................................................................................  

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

Loại thông tin cần thay đổi/ Type of information that need to be changed: 

 Thay đổi thông tin cá nhân/ Change of personal information 

 Thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền bán chứng chỉ quỹ, cổ tức/ Change of bank account details for receiving sales 

proceeds, dividends. 

 Thay đổi khác/ Other Changes 

Vui lòng điền thông tin cần cập nhật bên dưới và để trống các nôi dung khác/ Please fill the details of information that requested to 

change and leave blank other items. 

Tôi/ Chúng tôi yêu cầu cập nhật thông tin bên dưới/ I/We would like to update/amend the information as below: 

 Cập nhật số CMND/CCCD/Passport/ GPĐKKD/ Update ID/ Passport/ Business registration No. 

Số CMND/CCCD/ Passport/ GPĐKKD cũ/ Old ID/ Passport/ Business registration No.: .....................................................................  

Số CMND/CCCD/ Passport/ GPĐKKD mới/ New ID/ Passport/ Business registration No.: ................................................................  

 Cập nhật địa chỉ liên hệ/ Update mailing address 

Địa chỉ cũ/ Old registered address: .....................................................  ..................................................................................................  

Địa chỉ mới/ New registered address ..................................................  ..................................................................................................  

 Cập nhật thông tin liên hệ/ Update contact information 

Số điện thoại mới/ New phone No.: ................................................... Email mới/ New Email:  ...........................................................  

 Cập nhật thông tin khác/ Other Updates 

Vui lòng nêu rõ/ Please specify:  ........................................................  ..................................................................................................  

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

Tôi/Chúng tôi đề nghị thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ, cổ tức như sau: 

I/we request to update my/our bank account for all payments of sales proceeds, dividends as below: 

Tên chủ tài khoản (phải là tên chủ tài khoản)/  ...............................  ..................................................................................................  

Account holder (must be name of account holder): ..............................  ..................................................................................................  

II. THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN/ CHANGE OF PERSONAL INFORMATION 

III. THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG/ CHANGE OF BANK ACCOUNT 

PHIẾU THAY ĐỔI THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 

REQUEST FOR CHANGE OF INVESTOR INFORMATION 
Mẫu/Form: 08 

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ/ INVESTOR INFORMATION 
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Số tài khoản/ Account No.: ..................................................................  ..................................................................................................  

Ngân hàng/ Bank: ................................................................................  ..................................................................................................  

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

Tôi/chúng tôi đề nghị thay đổi các thông tin sau đây (xin đánh dấu và điền vào ô thích hợp): 

I/we request to update the following change(s) (please tick and complete as appropriate): 

3.1 Thay đổi Người được ủy quyền hoặc thông tin Người được ủy quyền 

Change of Authorised Person or information of Authorised Person 

 Thay đổi Người được ủy quyền/ Change of Authorised Person 

 Thay đổi thông tin Người được ủy quyền/ Change of information of Authorised Person 

Họ và tên Người được ủy quyền/ Full name of Authorized Person:  

Chức vụ/ Position:  .............................................................................. Giấy ủy quyền/ Authorization Letter No.: ................................  

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

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

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

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

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

Địa chỉ liên hệ/ Mailing address: .........................................................  ..................................................................................................  

Thông tin khác/ Other information: .....................................................  ..................................................................................................  

3.2 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật hoặc thông tin Người được ủy quyền/  

Change of Legal Representative or information of Legal Representative 

 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật / Change of Legal Representative 

 Thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật / Change of information of Legal Representative 

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

Chức vụ/ Position:  .............................................................................. Quốc tịch/ Nationality: .............................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ID/ Passport No.: .......................................... Giới tính/ Gender: ....................................................................  

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

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

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

Địa chỉ liên hệ/ Mailing address: .........................................................  ..................................................................................................  

 3.3. Thay đổi Người được hưởng lợi/ Change of Beneficial Owner: 

Thông tin Người được hưởng lợi mới/ Information of the New Beneficial Owner: 

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

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

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

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

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

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

Địa chỉ liên hệ/ Mailing address: .........................................................  ..................................................................................................  

3.4 Thay đổi thông tin FATCA/ Change of FATCA information: 

Thông tin thay đổi/ Changed information: .........................................  ..................................................................................................  

IV. THAY ĐỔI KHÁC/ OTHER CHANGES 
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Tài liệu đính kèm/Documents: ............................................................  ..................................................................................................  

3.5. Thay đổi tình trạng ảnh hưởng chính trị/Change of Status of Political Exposed Person (“PEP”) 

 Tôi/ chúng tôi không còn là Người ảnh hưởng chính trị (“PEP”)/ I/We are no longer a Political Exposed Person ("PEP") 

 Tôi/ chúng tôi đã trở thành Người có ảnh hưởng chính trị (“PEP”)/ I/We has/have become a Political Exposed Person ("PEP") 

Vui lòng cung cấp thông tin về PEP dưới đây/ Please provide details of PEPs below: 

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

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

Tôi/chúng tôi 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 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 form are true and accurate. I/we are responsible 

for all information given in this form and all documents provided to support this form 

 
Nhà đầu tư/ Investor 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên / Sign, stamp, full name) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tên/Name 
Ngày/Date 

Tên Đại lý phân phối/ Distributor’s name: ………………………………………………….…………………………………………………... 

Nhân viên nhận lệnh/ Receiver 

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name 

 

 

 

 

 

 

Thời điểm nhận lệnh:………………………………………... 

Receiving time: 

Nhân viên kiểm soát/Supervisor 

   Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V. CAM KẾT vÀ CHỮ KÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / DECLARATION AND SIGNATURE OF INVESTOR 


