PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG CHỈ QUỸ PHI
THƯƠNG MẠI
FUND CERTIFICATE NON-COMMERCIAL TRANSFER FORM
Vui lòng điền thông tin bằng MỰC ĐEN / XANH vào ô màu xám. Các mục (*) là mục bắt buộc phải điền.
Please fill this form with BLACK / BLUE INK in the grey area. Sections with (*) is required.
Kính gửi / To: Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF)
Loại tài khoản*
Account type

Cá nhân
Individual

Tổ chức
Organization

Số tài khoản*
Account No.

Thời gian nhận lệnh
Time of order

Số tham chiếu
Reference No.

I. Thông tin Người yêu cầu / Account Holder Details
Tên chủ tài khoản*
Account’s name
Số GCN ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu*
Business license/ ID/ Passport No.

II. Thông tin Chuyển nhượng / Transfer Information
Nhà đầu tư muốn chuyển nhượng Chứng chỉ quỹ mở ABBF như sau:
Investor requests to transfer the ABBF Open-ended Fund Certificate as follows:
Số lượng đơn vị Quỹ chuyển nhượng
Number of Fund Units

Bằng số*
In number

Chuyển nhượng toàn bộ
All Units

Bằng chữ*
In words
Lý do chuyển nhượng (*)
The reason for the transfer (*)
(*)

Quà tặng
Gift
Khác/other

Thừa kế
Inheritance

Theo lệnh của Tòa
By the Court’s order

Xin vui lòng cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng. / Kindly provide all the documents related to the transfer.

III. Thông tin bên Nhận chuyển nhượng / Reciepient Details
Người nhận hiện không phải là Nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại ABF và Giấy đăng ký mở tài khoản giao dịch Chứng
chỉ quỹ hoàn chỉnh được đính kèm.
The recipient does not have an ABF trading account and a complete application form attached.
Người nhận hiện là Nhà đầu tư đã có tài khoản sau đây:
The recipient is an investor having an ABF trading account with following account number:
Tên chủ tài khoản
Account’s name
Loại tài khoản
Account type

Số tài khoản
Account No.
Cá nhân
Individual

Tổ chức
Institutional

IV. Cam kết của Nhà đầu tư và Chữ ký / Declaration and Signature
1. Quyết đinh chuyển nhượng (các) chứng chỉ quỹ là quyết định của Nhà đầu tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến
Quỹ bao gồm nhưng không hạn chế: Bản cáo bạch, Điều lệ của Quỹ... Nhà đầu tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong
các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về mục tiêu, chính sách đầu tư, các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí
áp dụng cho (các) Quỹ. Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình (ABF), các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phân phối được
chỉ định của ABF sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định chuyển nhượng (các) đơn vị Qũy của nhà đầu tư.
The decision to transfer Fund Certicate(s) is the Investor's own decisions after having received, read and understood the relevant Fund
document(s), including but not limited to the Fund's Prospectus, Fund's Charter... Investor accepts the terms and conditions in the above
documents, especially the investment objectives, investment policy(ies), risk factors and the charges applicable to the Fund. An Binh Fund
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Management JSC (ABF), its offciers, CEO and authorised Distributors shall have no legal liability with respect to the Investor’s decision to
transfer Fund Certicate(s).
2. Việc ABF và các tổ chức có liên quan chấp nhận và xử lý Lệnh giao dịch thực hiện bằng fax và/hoặc hình thức điện tử khác mà không có
xác nhận bằng văn bản sau đó vẫn được coi là hợp lệ. ABF và các tổ chức có liên quan sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc thực hiện
theo chỉ dẫn bằng fax và/hoặc hình thức điện tử khác và các tổn thất phát sinh.
The acceptance and processing of transaction orders made by facsimile and/or electronic instructions without subsequent written
confirmation by ABF and related parties shall be considered duly authorized. ABF and related parties will not be held liable for any actions
taken following receipts of facsimile and/or electronic instructions and any loss incurred.
Nhà đầu tư / Investor
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature with full name and sealed)

Phần dành cho Đại lý phân phối / For Distributor only
Tên Đại lý phân phối
Distrubutor’s name
Nhân viên nhận lệnh / Receiver
(Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name)

Mã Đại lý phân phối
Distributor’s code
Cán bộ quản lý / Supervisor
(Ký, ghi rõ họ tên / Signature with full name)
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Đại diện có thẩm quyền của ĐLPP /
Representative of the Distribution agent
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature
with full name and sealed)
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