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PHỤ LỤC ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN VÀ  

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ 
            Ngày:  

 

Tên cá nhân/tổ chức: ....................................................................................................................................................  

Số CMND/Số GCNĐKKD ......................................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ...........................................  

Tài khoản giao dịch ký quỹ số:     Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) 

Loại tài khoản:       Cá nhân             Tổ chức 

(sau đây gọi là “Khách hàng”) 

 

Phụ lục này (“Phụ lục”) bổ sung Đề nghi mở tài khoản và Hợp đồng mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ  (“Hợp đồng GDKQ”) 

như sau: 

Điều 1: Sử dụng dịch vụ trên Tài khoản giao dịch ký quỹ 

Khách hàng đề nghị và SSI đồng ý cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho Khách hàng với Hạn mức giao dịch ký quỹ, Tài sản 

bảo đảm, Tỷ lệ ký quỹ duy trì, Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung do SSI toàn quyền điều chỉnh vào bất kỳ thời điểm nào căn 

cứ vào khả năng tài chính và uy tín trả nợ của Khách hàng (“Thông số ký quỹ thay đổi”).  

Điều 2: Chấp nhận các giao dịch trên Tài khoản giao dịch ký quỹ 

Khách hàng đồng ý và chấp nhận rằng, việc Khách hàng yêu cầu đặt lệnh mua chứng khoán trên Tài khoản giao dịch ký quỹ 

vào thời điểm SSI áp dụng Thông số ký quỹ thay đổi cho Khách hàng được xem là: 

2.1  Khách hàng đã nhận biết đầy đủ về Thông số ký quỹ thay đổi; và 

2.2   Kể từ thời điểm khớp lệnh, các Thông số ký quỹ thay đổi sẽ được áp dụng trên các giao  dịch mà Khách hàng có sử 

dụng Hạn mức giao dịch ký quỹ mà SSI đã điều chỉnh và giải ngân cho Khách hàng để Khách hàng thanh toán lệnh 

mua chứng khoán. 

Điều 3: Xử lý tài sản bảo đảm 

Khi sử dụng dịch vụ ký quỹ trên Tài khoản giao dịch ký quỹ với các Thông số kỹ quỹ thay đổi, Khách hàng đồng ý rằng, Khách 

hàng tuân thủ các quy định áp dụng riêng đối với giao dịch có sử dụng Thông số ký quỹ thay đổi và các quy định chung về 

giao dịch ký quỹ trên Hợp đồng GDKQ. Do đó, bất kể Khách hàng có nhận được Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung hay không, 

và/hoặc khi Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ áp dụng riêng đối với Thông số ký quỹ thay đổi, SSI có quyền điều chuyển và 

(hoặc) phong tỏa, ép bán hoặc áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý nào đối với bất cứ khoản tiền và chứng khoán nào của Khách 

hàng có trên Tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường, Tài khoản giao dịch ký quỹ hoặc trên các hợp đồng dịch vụ do 

SSI cung cấp để thanh toán Dư nợ ký quỹ của Khách hàng. 

Điều 4: Điều khoản thi hành 

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Hợp đồng GDKQ. các điều khoản khác của Hợp 

đồng GDKQ giữ nguyên giá trị và hiệu lực thi hành. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Phụ lục này và Hợp đồng GDKQ, quy 

định tại Phụ lục này được ưu tiên áp dụng. 

 

ĐẠI DIỆN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI 
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