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Ngày sinh:  ____________________________   Quốc tịch ___________________________________________  
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Người đại diện:       Đặng Quang Tý ____________________________________________________________ Chức vụ: Tổng giám đốc 
Theo giấy uỷ quyền số :10/2014 /QĐUQ-ASC ___________________________________ Ngày  : 01/09/2014 

Hợp đồng này gồm 07 Điều (trình bày ở mặt sau), các Phụ lục kèm theo (nếu có) và bao gồm nhưng không hạn chế bởi 
Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Hợp đồng giao dịch trực tuyến, 
Phiếu lệnh giao dịch, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử, dữ liệu ghi âm có liên quant.; Hợp đồng được lập thành 02 (hai) 
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Điều 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG 
1.1 Bằng việc ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và ASC đồng ý mở Tài khoản Giao dịch Chứng Khoán đứng tên Khách hàng để lưu 

giữ, quản lý tiền, chứng khoán và thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng. 
1.2 Tài khoản giao dịch chứng khoán theo Hợp đồng này bao gồm tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán và 

các loại tài khoản khác theo quy định của pháp luật. 
1.3 ASC đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: 

− Mở tài khoản giao dịch chứng khoán; 
− Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch; 
− Thực hiện giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng và cung cấp kết quả giao dịch cho Khách hàng; 
− Thực hiện đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán; 
− Các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 

2.1 Khi đặt lệnh giao dịch, Khách hàng phải đảm bảo số dư tiền mặt và/hoặc chứng khoán trong tài khoản của mình đáp ứng quy định của 
ASC và pháp luật hiện hành. 

2.2 Khi lệnh mua, bán đã được đặt, Khách hàng có quyền được phép sửa, hủy lệnh chưa khớp hoặc phần chưa khớp của lệnh. Việc sửa, 
hủy này chỉ được thực hiện trong thời gian giao dịch và phải phù hợp với quy định của SGDCK và quy định của pháp luật. 

2.3 Sở hữu toàn bộ đối với tiền và chứng khoán trong Tài khoản giao dịch chứng khoán. Được hưởng các khoản lãi hợp pháp phát sinh từ 
số tiền và chứng khoán trong Tài khoản giao dịch chứng khoán bao gồm: lãi tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng chỉ định thanh toán 
trên số dư có của tài khoản tiền, cổ tức, lãi trái phiếut theo quy định của pháp luật. 

2.4 Rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt hợp đồng với điều kiện tiền và chứng 
khoán đó không bị ràng buộc, hạn chế đối với bất kỳ nghĩa vụ nào đối với ASC và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan. 

2.5 Ủy quyền cho ASC thực hiện thanh toán trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng các khoản bao gồm: tiền mua chứng 
khoán, phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí, thuế khác theo quy định của ASC và pháp luật đối với các giao dịch do ASC thực hiện 
theo lệnh của Khách hàng. 

2.6 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKTGTT) tại ngân hàng để thanh toán giao 
dịch chứng khoán tại ASC. Khách hàng cam kết: 

- Tuân thủ các quy định của ASC và Ngân hàng nơi mở TKTGTT trong việc kết nối thanh toán trực tuyến giữa Tài khoản Giao dịch Chứng 
Khoán và TKTGTT. 

- Ủy quyền cho ASC yêu cầu Ngân hàng (nơi Khách hàng mở TKTGTT) thực hiện các nội dung sau: 
+ Tra cứu thông tin về TKTGTT. 
+ Phong tỏa/hủy phong tỏa tiền trên TKTGTT theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng. 
+ Phong tỏa toàn bộ tiền trên TKTGTT khi ASC không thể kết nối thanh toán trực tuyến với Ngân hàng nơi Khách hàng mở TKTGTT. 
+ Thanh toán tiền theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách hàng. 
+ Thanh toán các khoản phí, thuế, lệ phí phát sinh (nếu có) liên quan đến giao dịch chứng khoán; các nghĩa vụ nợ khác phát sinh theo 

yêu cầu và các nghĩa vụ nợ phát sinh từ Hợp đồng/Thỏa thuận của Khách hàng với ASC và/hoặc bên thứ ba khác theo quy định của 
ASC và theo quy định pháp luật. 

2.7 Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật. 
2.8 Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán và mật khẩu giao dịch; khi các thông tin này bị lộ hay nghi ngờ bị lộ 

Khách hàng phải thông báo ngay cho ASC để phối hợp giải quyết. Quy định chi tiết tại bản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ giao 
dịch trực tuyến. 

2.9 Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác ký tên vào các chứng từ, tài liệu và các phiếu lệnh giao dịch, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận 
đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị ASC thực hiện cho mình. Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do 
người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

2.10 Mặc nhiên chấp thuận kết quả giao dịch do ASC thực hiện theo lệnh của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền. 
2.11 Khách hàng thường xuyên theo dõi số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản và đối chiếu kết quả giao dịch với ASC. 
2.12 Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của những thông tin do Khách hàng cung cấp cho ASC tại Hợp đồng này cũng 

như các tài liệu kèm theo. Khách hàng phải thông báo cho ASC khi có thay đổi thông tin cũng như chấp nhận mọi thiệt hại phát sinh do 
thông tin sai lệch hoặc do thông tin không được cập nhật. 

2.13 Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ASC và pháp luật về thực hiện giao dịch chứng khoán và sử dụng tài khoản 
giao dịch chứng khoán. 

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ASC 

3.1 Thông báo Kết quả khớp lệnh cho Khách hàng theo phương thức được Khách hàng và ASC thỏa thuận. 
3.2 Gửi bản sao kê tài khoản định kỳ cho Khách hàng theo phương thức được Khách hàng và ASC thỏa thuận. 
3.3 ASC không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được thông báo kết quả khớp lệnh và bản sao kê tài khoản do lỗi bên thứ 

ba. 
3.4 Được thu phí và thay đổi biểu phí. Biểu phí thay đổi sẽ được thông báo tại sàn giao dịch và website: www.asias.com.vn trước khi có hiệu 

lực. 
3.5 Được quyền trích tiền hoặc chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch của Khách hàng đã 

được khớp lệnh. 
3.6 Được phép yêu cầu Ngân hàng trích tiền trong Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Ngân hàng để 

thanh toán các khoản tiền mua chứng khoán và các khoản phí, thuế. 
3.7 Trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo Hợp đồng hoặc theo thông báo của ASC, ASC có quyền 

phong tỏa số chứng khoán có giá trị tương đương nghĩa vụ phải thanh toán trong tài khoản giao dịch của Khách hàng và bán số chứng 
khoán đã phong tỏa để trừ nợ. 

3.8 Lưu giữ tiền của Khách hàng tại Công ty chứng khoán hoặc Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật. 
3.9 Lưu giữ chứng khoán của Khách hàng theo đúng quy định về lưu ký chứng khoán. 
3.10 Không được sử dụng chứng khoán của Khách hàng nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ để thực hiện các giao dịch theo 

lệnh của Khách hàng hay của người được Khách hàng ủy quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để thực 
hiện nghĩa vụ nợ phát sinh của Khách hàng đối với ASC. Trong trường hợp số dư trên tài khoản của khách hàng không đủ thanh toán các 
nghĩa vụ phát sinh nêu trên, ASC có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có) 

3.11 Bảo mật và lưu trữ các thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng. 
3.12 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại phát sinh do lỗi của ASC. 
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Điều 4: BẢO MẬT THÔNG TIN 

ASC cam kết bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo nội dung đã 
thoả thuận tại Hợp đồng này. 
Khách hàng chấp thuận việc ASC công bố các thông tin bảo mật cho chính Khách hàng hoặc cho các cơ quan có thầm quyền Việt Nam 
hoặc cho các cơ quan khác mà Việt Nam có ký kết thoả thuận liên Chính phủ. 
 

Điều 5: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

5.1 Tất cả nội dung và các điều khoản của hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
5.2   Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các 

bên không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền Việt Nam để giải quyết 
theo đúng quy định của pháp luật, phán quyết của tòa án là cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với các bên. 

Điều 6: CAM KẾT CHUNG 

6.1 Khách hàng cam kết có đầy đủ tư cách pháp lý và thẩm quyền hợp pháp để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao 
dịch chứng khoán tại ASC. 

6.2 Khách hàng tự nguyện chấp thuận các dịch vụ tiện ích mới của ASC nếu các dịch vụ đó không làm phát sinh thêm chi phí giao dịch của 
Khách hàng. 

6.3  Khách hàng cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ASC và pháp luật về thực hiện giao dịch chứng khoán và sử 
dụng tài khoản giao dịch chứng khoán. 

Điều 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

7.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. 
7.2 Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau: 

− Khách hàng yêu cầu đóng tài khoản giao dịch tại ASC. 
− Khách hàng vi phạm các quy định của hợp đồng này hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật. 
− Khách hàng (là cá nhân) bị chết, bị Toà Án có thẩm quyền tuyên bố đã chết/ mất tích/ mất năng lực hành vi dân sự hoặc Khách hàng (là 

Tổ chức) bị giải thể/ phá sản/ bị đình chỉ hoạt động/ bị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh/ bị chia tách/ hợp nhất. 
− ASC bị giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động. 

− Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật. 
7.3 Nếu có sự thay đổi của pháp luật làm cho bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này không còn hiệu lực và không khả thi thì những điều 

khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi pháp luật cho phép. 

 

PHẦN DÀNH CHO ASC  

Nhân viên giao dịch Nhân viên mở tài khoản Kiểm soát 

   

 
 
 

 
 
 


