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            SỐ TÀI KHOẢN 

HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 

Số: … … … /HDMTK/DCVI- … 

(Khách hàng vui lòng điền x rõ ràng bằng mực vào một trong những loại tài khoản dưới đây)  

Loại hình tài khoản 

Tài khoản cá nhân    Tài khoản doanh nghiệp   

Tài khoản quỹ đầu tư    Tài khoản khác 

Hôm nay ngày … tháng … năm ... …, tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư DCV, chúng tôi gồm: 

Bên A   : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV 

Giấy chứng nhận Thành viên Kinh doanh số: 83/QĐ/XV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam cấp ngày 

24 tháng 03 năm 2020. 

Đại diện  : Ông NGUYỄN VĂN THI   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Địa chỉ   : Tầng 12 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Điện thoại  : 024 9999 8669     Fax : ............................................................. 

Website  : https://dcvinvest.com           Email: contact@dcv.vn 

Số tài khoản NH : 19135757102017, Tại ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – CN Đông Đô 

Mã số thuế : 0109112632 

(Sau đây gọi chung là “Bên A”)   

Bên B  : ………………………………..   Sinh ngày: ………………..……………….. 

CMND/CCCD số: ………………………………..    Ngày cấp: …….……..…………………….. 

Nơi cấp  : ………………………………..……………………………………………………………...….. 

Địa chỉ   : ………………………………..……………………………………………………………….… 

Điện thoại  : ………………………………..    Email: ………………………………….…. 

Số tài khoản NH: ………………………………..………………………………..……………………………….... 

Tại ngân hàng: ………………………………..………………………………..……………….………………….. 

 (Sau đây gọi chung là “Bên B” hoặc “Khách hàng”)  

Sau khi thỏa thuận, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) 

theo các điều kiện và điều khoản cụ thể được nêu sau đây. 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN 

(Đính kèm Hợp đồng kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch hàng hoá) 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Sở Giao dịch hàng hóa” là thị trường tập trung có những quy định và nguyên tắc vận hành cụ thể trong việc 

tổ chức hoạt động giao dịch hàng hóa. Sở Giao dịch hàng hóa ở đây bao gồm Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) 

và các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV. 

2. “Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “MXV”) là pháp nhân được thành lập và hoạt động 

theo quy định pháp luật Việt Nam, dưới hình thức Công ty Cổ phần, có chức năng thiết lập, quản lý, tổ chức và điều hành 

hệ thống giao dịch, giám sát giao dịch, đảm bảo cho các hoạt động giao dịch hàng hóa qua MXV được thực hiện một 

cách thông suốt theo quy định pháp luật và Điều lệ của MXV. 

3. “Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa” (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng KHTC”) là thỏa thuận được chuẩn 

hóa giữa các bên, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo 

hợp đồng. Các hợp đồng này được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa. 

4. “Tài khoản giao dịch” là tài khoản mở tại Thành viên kinh doanh để thực hiện giao dịch hàng hóa của Khách 

hàng, được sử dụng để quản lý tài sản ký quỹ và hàng hóa cơ sở để chuyển giao, hạch toán lãi/lỗ vị thế hàng ngày và thực 

hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

5. “Lệnh giao dịch” là yêu cầu bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản của Khách hàng 

nhằm thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua MXV. 

6. “Bù trừ” là quá trình ghi nhận giao dịch, xác nhận vị thế và tính toán nghĩa vụ tài chính giữa các bên tham gia 

giao dịch. 

7. “Trung tâm thanh toán bù trừ” là tổ chức trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện chức năng cung ứng 

dịch vụ bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. 

8. “Trung tâm giao nhận hàng hoá” là đơn vị trực thuộc hoặc ủy quyền của MXV thực hiện chức năng lưu giữ, 

bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. 

9. “Ngân hàng thanh toán” là tổ chức tín dụng được MXV chỉ định là tổ chức thực hiện các lệnh thanh toán tiền 

phát sinh từ các giao dịch hàng hóa tại MXV. 

10. “Vị thế mở” là tổng khối lượng hợp đồng phát sinh trong giao dịch nhưng chưa được thực hiện tất toán hoặc 

thực hiện nghĩa vụ giao nhận. 

11. “Vị thế lớn” là vị thế mở của một loại Hợp đồng KHTC mà khách hàng nắm giữ có tổng giá trị quy đổi bằng 

hoặc lớn hơn 5 tỷ đồng Việt Nam. 

12. “Giới hạn vị thế” là số lượng hợp đồng tối đa đối với từng mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản 

giao dịch được phép nắm giữ tại một thời điểm. 

13. “Phí Giao dịch” là khoản phí Khách hàng phải trả khi giao dịch thành công thông qua Phần mềm Giao dịch của 

Bên A hoặc Bên A thuê sử dụng từ Bên thứ 3. 

14. “Phí sử dụng Cơ sở dữ liệu” là khoản phí Khách hàng phải trả cho việc kết nối dữ liệu về bảng giá, lệnh giao 

dịch của các mặt hàng được niêm yết giao dịch tại MXV. Bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí MXV phải trả 

cho các đối tác nước ngoài hoặc các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có liên thông. 

15. “Ký quỹ” là một khoản tiền hoặc tài sản được sử dụng để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng. 

16. “Ký quỹ ban đầu” là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy 

định của MXV khi thực hiện mở vị thế. 

17. “Ký quỹ duy trì” là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy 

định của MXV để duy trì vị thế mở. 

18. “Ký quỹ giao nhận hàng hoá vật chất” là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao 

dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi có ý định giao nhận hàng hoá vật chất. 

19. “Hệ số ký quỹ” là hệ số nhân với mức ký quỹ ban đầu được công bố nhằm tính ra mức ký quỹ cần thiết để mở 

mới vị thế hoặc duy trì các vị thế đang mở. 

20. “Tỷ lệ ký quỹ” là tỷ lệ được xác định bằng phần trăm giữa giá trị ròng ký quỹ và mức ký quỹ duy trì yêu cầu 

tại thời điểm xác định. 

21. “Ngày thông báo đầu tiên” là ngày mà các bên tham gia giao dịch bắt đầu vào quá trình giao nhận hàng hóa 

vật chất. 

22. “Ngày giao dịch cuối cùng” là ngày do Sở Giao dịch hàng hóa ấn định để kể từ sau ngày đó hợp đồng này 

không còn được phép giao dịch. 



 

3 

   

23. “Đặc tả hợp đồng” là tài liệu mô tả những đặc điểm chi tiết của Hợp đồng KHTC do Sở giao dịch hàng hóa quy 

định. 

24. “Mặt hàng kinh doanh có điều kiện” là những loại hàng hóa mà MXV phải xin phép Cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi niêm yết giao dịch. 

25. “Ngày niêm yết” là ngày giao dịch đầu tiên một Hợp đồng KHTC sau khi đặc tả hợp đồng được MXV chấp 

thuận. 

26. “Hệ thống giao dịch” là trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ giao dịch, 

lưu trữ dữ liệu và an ninh bảo mật để đảm bảo các Thành viên của MXV có thể thực hiện các giao dịch mua bán hàng 

hóa thông qua Sở Giao dịch hàng hoá. 

27. “Giao dịch đáng ngờ” được hiểu là giao dịch có dấu hiệu bất thường bao gồm nhưng không giới hạn ở các dấu 

hiệu sau: (i) Nguồn gốc tài sản do Khách hàng đưa vào giao dịch là bất hợp pháp; (ii) Có mục đích gian dối; (iii) Có khả 

năng vi phạm các quy định của MXV hoặc Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV. 

Điều 2. Cung cấp dịch vụ 

1. Khách hàng đề nghị và Bên A đồng ý mở Tài khoản giao dịch cho Khách hàng để thực hiện giao dịch Hợp đồng 

KHTC tại MXV phù hợp với quy định của pháp luật trong lĩnh vực liên quan và quy định tại Hợp đồng này. 

2. Bên A cung cấp các dịch vụ theo Hợp đồng này trong việc đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch 

liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp đồng KHTC đang được niêm yết, giao dịch tại MXV. 

Điều 3. Giao dịch 

1. Đặt lệnh 

1.1. Phương thức đặt lệnh: 

a. Đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của Bên A bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phiếu lệnh bằng giấy và nộp 

tại quầy giao dịch của Bên A. 

b. Đặt lệnh từ xa qua điện thoại với Bên A. 

c. Đặt lệnh qua hệ thống giao dịch trực tuyến hợp lệ của MXV bằng thông tin đăng nhập của Khách hàng. 

d. Phương thức khác theo quy định của Bên A. 

1.2. Trường hợp Khách hàng sử dụng phương thức đặt lệnh từ Điểm (b), (c), (d) Khoản 1 Điều này thì Khách hàng 

phải tuân thủ các quy định về các Điều khoản và điều kiện đối với giao dịch điện tử được quy định trong Thỏa thuận giao 

dịch điện tử và các quy định của pháp luật Việt Nam. 

1.3. Giờ đặt lệnh: Theo thời gian giao dịch do MXV quy định cụ thể từng thời kỳ. 

1.4. Nội dung đặt lệnh: 

a. Số hiệu lệnh. 

b. Mã giao dịch hợp đồng. 

c. Mã Thành viên. 

d. Số tài khoản Khách hàng. 

e. Lệnh mua hoặc lệnh bán. 

f. Loại lệnh. 

g. Khối lượng. 

h. Giá. 

i. Một số nội dung khác. 

1.5. Quy định đối với các lệnh được đặt 

a. Khách hàng chỉ được đặt lệnh khi số dư trong tài khoản ký quỹ giao dịch Hợp đồng KHTC tối thiểu bằng mức 

kí quỹ ban đầu theo quy định của Bên A căn cứ trên mức quy định ký quỹ của MXV. 

b. Trường hợp Khách hàng đang bị thiếu ký quỹ và được yêu cầu bổ sung ký quỹ sẽ không được đặt lệnh mở thêm 

trạng thái cho đến khi bổ sung đầy đủ tiền ký quỹ theo quy định của Bên A căn cứ trên mức ký quỹ của MXV. 

c. Với những lệnh chưa được khớp, Khách hàng có quyền huỷ hoặc thay đổi nội dung lệnh. Khách hàng phải huỷ 

hay thay đổi lệnh theo đúng qui trình đặt lệnh do Bên A quy định. Việc huỷ hay thay đổi chỉ có hiệu lực khi Bên A xác 

nhận được với MXV và thông báo lại cho Khách hàng. 

d. Lệnh có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần. 

e. Sau khi lệnh được khớp, MXV sẽ thông báo cho Khách hàng bằng điện thoại, tin nhắn SMS và/hoặc gửi xác 

nhận qua email vào cuối phiên giao dịch (theo thông tin đã đăng ký của Khách hàng). 

1.6. Các quy định khác về việc đặt lệnh: 

a. Giao dịch Hợp đồng KHTC có thể gặp sự biến động lớn về giá, vì thế Khách hàng cần thiết phải chú ý trong việc 

đặt lệnh và thực hiện các yêu cầu của Bên A. Trừ khi một tài khoản được quản lý thông qua việc thực hiện một ủy quyền 
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giao dịch bằng văn bản, mỗi lệnh phải được Khách hàng thông báo cho Bên A hoặc môi giới, đại lý của Khách. Nội dung 

thông báo nên bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở hàng hóa liên quan, số lượng, giá cả và tháng giao hàng. Bất 

kỳ giao dịch nào không được khách hàng ủy quyền cụ thể phải được Khách hàng trực tiếp thông báo cho Bên A. Khách 

hàng phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch không được thông báo và cho bất kỳ khoản lỗ nào 

phát sinh do một quá trình giao dịch liên quan đến việc ủy quyền. 

b. Lệnh giao dịch có hiệu lực trong phiên giao dịch, trừ khi được MXV chỉ định và chấp nhận. Khách hàng sẽ chịu 

trách nhiệm đối với yêu cầu đặt lệnh được đưa ra hoặc được khớp đủ ngay cả khi báo cáo không chính xác về giá khớp 

hoặc báo cáo lỗi không thực hiện được. 

c. Bên A cung cấp một số nền tảng nhập dữ liệu điện tử dựa trên nền tảng Internet nhằm mục đích tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc nhập các lệnh đặt của Khách hàng trong phần mềm giao dịch do Bên A cung cấp. Khách hàng bắt buộc 

phải sử dụng hệ thống giao dịch do Bên A cung cấp. 

2. Giới hạn vị thế của Khách hàng 

2.1. Bên A có quyền thiết lập giới hạn vị thế mở giao dịch trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng. Việc thiết lập 

giới hạn sẽ được thể hiện trên hệ thống giao dịch điện tử tại từng thời điểm. 

2.2. Khách hàng cam kết thực hiện các hành động sau: 

a. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vượt quá các giới hạn vị thế mở do Bên A và/hoặc MXV thiết lập; 

b. Bên A có quyền yêu cầu Khách hàng giảm các vị thế mở hiện tại và/hoặc từ chối đặt lệnh mở vị thế mới trên Tài 

khoản giao dịch của Khách hàng; 

c. Khách hàng phải hợp tác với Bên A cũng như MXV cung ứng một cách đầy đủ, trung thực, kịp thời và chính 

xác các thông tin của Khách hàng trong trường hợp vị thế của Khách hàng rơi vào tình trạng giám sát đặc biệt, vượt mức 

giới hạn vị thế báo cáo hoặc vượt mức giới hạn vị thế tối đa mà MXV và các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên 

thông với MXV quy định trong từng thời kỳ; 

d. Khách hàng đồng ý rằng Bên A và/hoặc, tùy theo quyết định của mình, có quyền thiết lập giới hạn giao dịch cho 

Tài khoản giao dịch và có thể giới hạn số lượng các vị thế mở (ròng hoặc tổng) mà Khách hàng có thể thực hiện thanh 

toán, và/hoặc có được qua việc thiết lập giới hạn. Bên A có quyền áp đặt và thực hiện các giới hạn, hoặc từ chối những 

giới hạn như vậy hay không tùy theo Luật tham chiếu. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các giới hạn vị thế do bất kỳ tổ 

chức quản lý quy định hoặc tổ chức cơ quan có thẩm quyền khác hay bất kỳ một Sở giao dịch hàng hóa nào có liên quan. 

Ngoài ra, Khách hàng đồng ý thông báo cho Bên A nhanh chóng nếu Khách hàng được yêu cầu nộp báo cáo vị thế với 

bất kỳ tổ chức quy định hoặc tổ chức khác nào hoặc với bất kỳ Sở giao dịch hàng hóa nào và đồng ý cung cấp cho Bên 

A với bản photo của bất kỳ báo cáo nào như vậy. Bên A từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của 

Khách hàng liên quan đến các giới hạn vượt quá giới hạn áp dụng của Khách hàng. 

3. Mức phí 

3.1. Khách hàng sẽ trả toàn bộ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của Bên A tại từng thời điểm liên quan 

đến việc thực hiện giao dịch, thanh toán giao dịch, duy trì tài khoản, sử dụng các dịch vụ, tiện ích của Bên A cho tài 

khoản của Khách hàng hay cho bất kỳ tài khoản nào khác. 

3.2. Khách hàng thanh toán theo lệnh của Bên A toàn bộ số tiền tương ứng với từng giao dịch và ngày thanh toán 

của giao dịch đó hoặc theo yêu cầu của Bên A. 

3.3. Khách hàng chấp nhận hoàn trả lại mọi khoản thuế, các nghĩa vụ đóng góp, chi tiêu, phí và/hoặc các khoản chi 

tiêu khác của Bên A liên quan đến tài khoản, giao dịch của Khách hàng 

4. Ký quỹ 

4.1. Để thực hiện giao dịch Hợp đồng KHTC, Khách hàng phải ký quỹ một khoản tiền và/hoặc một khoản tài sản 

đảm bảo thuộc danh mục tài sản đảm bảo được Bên A chấp nhận ký quỹ. 

4.2. Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo đạt tối thiểu ở 

mức ký quỹ duy trì. Khi tỷ lệ ký quỹ duy trì của Khách hàng giảm xuống dưới mức quy định, Bên A sẽ gửi thông báo 

yêu cầu Khách hàng nộp tiền bổ sung cho phần ký quỹ thiếu hụt. Trong khoảng thời gian 72 giờ, nếu Khách hàng không 

nộp bổ sung số tiền thiếu hụt do Bên A yêu cầu thì Bên A có quyền tất toán một phần hoặc tất cả vị thế mở của khách 

hàng để đưa tỷ lệ ký quỹ duy trì về mức quy định, Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền ký quỹ, thay đổi mức ký 

quỹ cho Khách hàng của Bên A mọi thời điểm không thành công cũng không có nghĩa là Bên A không thông báo, vì thế 

Khách hàng sẽ không được miễn trừ nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ và những thiệt hại do việc thay đổi mức ký quỹ gây ra. 

4.3. Trong mọi trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà Bên A không 

thể liên lạc được với Khách hàng, Bên A sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông qua 

bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước. Bằng Hợp đồng này, Khách hàng xác nhận đồng ý với hành 

động trong trường hợp nêu trên của bên A và cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Bên A khi Bên A hành 

động theo đúng quy định trên. 

4.4. Bên A không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách 
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hàng, mức ký quỹ yêu cầu do Bên A đưa ra có thể lớn hơn hoặc bằng mức ký quỹ yêu cầu do MXV công bố. Khi điều 

chỉnh mức ký quỹ Bên A sẽ thông báo tới khách hàng ít nhất là trước một ngày giao dịch. 

4.5. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ cung cấp các khoản ký quỹ riêng biệt cho các tài khoản 

khác nhau theo yêu cầu của Bên A, và các khoản ký quỹ đó được sử dụng cho các mục đích khác nhau của Hợp đồng. 

Dựa trên yêu cầu của Khách hàng, Bên A có thể (nhưng không có nghĩa vụ) chuyển toàn bộ hay một phần khoản ký quỹ 

của Khách hàng từ một tài khoản bất kỳ sang tài khoản khác hoặc sử dụng những khoản ký quỹ này với bất kỳ mục đích 

nào theo yêu cầu của Khách hàng. 

4.6. Bên A và Khách hàng cùng thống nhất việc Bên A sẽ thực hiện tạm khóa/phong tỏa Tài khoản thanh toán của 

Khách hàng theo chỉ thị qua điện thoại, email của các cán bộ được ủy quyền trong bản Đăng ký thông tin giao dịch là 

hợp pháp và hợp lệ và Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện không đúng thẩm quyền (nếu có). 

Bên A có quyền và Khách hàng chấp nhận việc Bên A ghi âm, lưu giữ các giao dịch qua các phương tiện điện thoại, 

email giữa Bên A và Khách hàng để sử dụng làm căn cứ khi có tranh chấp giữa hai bên. 

4.7. Bên A có quyền thu lãi trên khoản Khách hàng thiếu hụt ký quỹ theo mức lãi suất và cách tính toán theo khung 

quy định của Bên A theo từng thời kỳ và Bên A ghi nợ tài khoản tương ứng với số lãi đó. 

4.8. Các khoản Khách hàng thanh toán cho Bên A phải bằng loại tiền đang thiếu hụt ký quỹ quy đổi ra Việt Nam 

đồng. Nếu Khách hàng được yêu cầu thực hiện khấu trừ hoặc trả lại nhưng Khách hàng không thực hiện thì số tiền thiếu 

hụt ký quỹ tăng lên đúng bằng khoản tiền mà Bên A cần được khấu trừ hay trả lại đó. 

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A 

1. Được quyền tự động trích mọi khoản tiền, tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: tài khoản tiền gửi, tài khoản 

ký quỹ, tài sản gửi, tài sản bảo đảm khác và hợp đồng hàng hóa của Khách hàng) để thu phí, thu lãi, ký quỹ bổ sung và 

các khoản nợ khác của Khách hàng phát sinh từ các dịch vụ mà Bên A thực hiện cho Khách hàng theo Hợp đồng này.  

2. Hưởng phí cho các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí của Bên A. 

3. Bên A có quyền (nhưng không kèm theo nghĩa vụ) được ghi âm (bằng bất cứ phương tiện gì, bất cứ thời điểm 

nào) mọi cuộc hội thoại giữa Bên A và Khách hàng, đại diện của Khách hàng. Những ghi âm hội thoại này có thể được 

dùng làm bằng chứng cho bất kỳ thắc mắc nào của Khách hàng. Bên A có quyền huỷ ghi âm vào bất cứ thời điểm nào 

mà không thông báo cho Khách hàng. 

4. Bên A không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng chậm trễ hoặc gặp khó khăn 

trong việc chuyển lệnh, truyền đạt nội dung lệnh tới Bên A. 

5. Thực hiện đặt lệnh Hợp đồng KHTC khi có lệnh của Khách hàng và thông báo kết quả giao dịch cho Khách 

hàng sau khi giao dịch đã được thực hiện. 

6. Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. Thông báo số dư tài khoản, các giao dịch được thực 

hiện hàng ngày, hàng tháng cho Khách hàng. 

7. Giữ bí mật các thông tin về Tài khoản và giao dịch của Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp cho cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng 

1. Sở hữu hợp pháp Vị thế mở của các Hợp đồng KHTC và chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát sinh từ các vị thế 

đó. 

2. Nhận các khoản lợi nhuận gắn liền với các giao dịch và tài sản phát sinh. 

3. Thực hiện các quyền của người sở hữu tiền và hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

4. Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch và Tài khoản giao dịch của Khách hàng. 

5. Có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc chấm dứt 

Hợp đồng KHTC. 

6. Được Bên A thông báo về các thay đổi về biểu phí, thủ tục và các chính sách khác của Bên A. 

7. Chủ động theo dõi số dư ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ trên Tài khoản giao dịch, theo dõi các Thông báo/Báo cáo của Bên 

A. Duy trì mức ký quỹ đảm bảo giao dịch và/hoặc bổ sung ký quỹ theo quy định khi có thông báo của Bên A và/hoặc 

MXV. 

8. Thanh toán phí giao dịch và các khoản phí dịch vụ khác phát sinh do Bên A theo biểu phí cung cấp dịch vụ của 

Bên A công bố từng thời kỳ. 

9. Bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến Bên A, giao dịch và Hợp đồng này. 

10. Thanh toán các khoản phí và nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với Bên A và/hoặc MXV và/hoặc cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của Hợp đồng này, các nghĩa vụ khác theo quy định của các Sở giao dịch 

hàng hóa nước ngoài có liên thông và các quy định khác theo pháp luật Việt Nam. 

11. Bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Bên A gánh chịu do hành vi vi phạm các nghĩa vụ Hợp đồng của Khách hàng 
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gây ra. 

12. Bằng việc ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý, chấp thuận và cam kết tuân thủ các điều kiện, điều khoản 

hợp đồng giao dịch hàng hóa tại các hợp đồng được ký kết với Bên A và chấp thuận không điều kiện việc áp dụng các 

quy định của MXV được ban hành từng thời kỳ theo quy định có liên quan đến và các văn bản thay thế/bổ sung cho Hợp 

đồng này. 

13. Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo pháp luật liên quan để tham 

gia ký kết và thực hiện Hợp đồng này. 

14. Cam kết các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, cung cấp cho Bên A theo Hợp đồng 

này là chính xác, đầy đủ, trung thực, chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến việc cung cấp thông tin chậm 

trễ, thiếu trung thực, không chính xác hoặc không đầy đủ của Khách hàng. 

15. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này, quy định của MXV và pháp luật Việt Nam. 

Điều 6. Tất toán Tài khoản giao dịch và các quyền khác 

1. Khi Khách hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên A và/hoặc MXV, bao gồm nhưng không giới hạn các 

trường hợp dưới đây, Khách hàng sẽ bị coi là mất khả năng thanh toán: 

a. Khách hàng không nộp tiền bổ sung ký quỹ đối với phần ký quỹ bị thiếu hụt trên tài khoản giao dịch của Khách 

hàng mở tại Bên A; 

b. Không thanh toán các khoản phí theo quy định của Bên A và/hoặc MXV; 

c. Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Hợp đồng; 

d. Khách hàng qua đời, mất khả năng nhận thức, và các trường hợp khác được coi là không thể ra được quyết định, 

mất quyền công dân (đối với Khách hàng cá nhân), giải thể hoặc phá sản hoặc bị đình chỉ hoạt động (đối với Khách hàng 

tổ chức); 

e. Các trường hợp khác theo đánh giá của Bên A. 

2. Trường hợp khách hàng bị mất khả năng thanh toán, Bên A có quyền thực hiện, không giới hạn ở các công việc sau: 

a. Tất toán hoặc đóng một phần hoặc tất cả các vị thế mở của Khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào ở mức giá hợp lý;  

b. Hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh đặt chờ mở vị thế của Hợp đồng KHTC hoặc bất kỳ cam kết nào khác được uỷ 

quyền thực hiện cho Khách hàng;  

c. Yêu cầu Khách hàng xử lý kịp thời và đầy đủ bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng với Bên A ngay khi 

đến hạn và phải trả; 

d. Chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Bên A thực hiện trong tương lai cho Khách hàng; 

e. Các hành động khác, tùy theo quyết định của mình khi Bên A thấy cần thiết hoặc thích hợp. 

3. Bên A sẽ nỗ lực tối đa thông báo cho Khách hàng về ý định thực hiện bất kỳ hành động nào của mình được nêu trong 

Khoản 2 Điều này trước khi thực hiện, trừ trường hợp bất khả kháng. 

4. Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thiếu hụt nào còn lại trong mỗi Tài khoản giao dịch sau khi 

Bên A đã thực hiện bất kỳ hành động nào của mình được nêu trong Khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Xử lý tài sản ký quỹ 

1. Bên A có quyền sử dụng đối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản đảm bảo thuộc về Khách hàng để đảm bảo cho các 

nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với Bên A và/hoặc MXV. 

2. Bên A đều có quyền quyết định số tiền, thứ tự và phương thức xử lý tài sản ký quỹ và thực hiện các biện pháp 

khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo đảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có sự đồng ý của Bên A, Khách hàng sẽ không 

được phép sở hữu bất kỳ tài sản ký quỹ nào đang có trong Tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù đang thuộc sở hữu 

hay sau này mới có được. 

Điều 8. Phí giao dịch và các loại thuế, phí khác 

1. Khách hàng đồng ý thanh toán đúng hạn các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch và các loại thuế, phí khác 

có liên quan căn cứ trên Thông báo tại từng thời kỳ của Bên A và/hoặc MXV. 

 Thời điểm thanh toán các khoản chi phí nêu trên căn cứ theo quy định của Bên A và/hoặc theo công bố của MXV. 

 Trong trường hợp, Khách hàng không thanh toán đúng hạn, Bên A sẽ thực hiện các hành động được nêu tại Khoản 2 

Điều 6 Hợp đồng này. 

 Ngoài ra, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí để hoàn trả Bên A cho các khoản nợ, tất cả các chi phí phát 

sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan đến các hành động thu nợ. Khách hàng đồng ý trả lãi trên phần nợ và phần 

thiếu hụt ký quỹ với mức lãi suất trung bình trên thị trường của 03 (ba) ngân hàng thương mại  Ngân hàng Ngoại thương 

Vietcombank; Ngân hàng Kỹ thương Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV công bố tại thời 

điểm thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức lãi suất cho vay thời hạn 12 tháng phát sinh cộng biên độ 5%/năm nhưng không 
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quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. 

2. Bên A được quyền tính phí giao dịch và các loại phí khác trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng căn cứ trên: 

a. Khối lượng giao dịch của Khách hàng; 

b. Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan đến Hợp đồng được thực hiện và/hoặc 

thanh toán bù trừ bởi Bên A được quy định bởi MXV; 

c. Tất cả các khoản phí khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc có liên quan đến Hợp đồng hoặc các giao dịch 

khác trong hoặc cho Tài khoản giao dịch được Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV quy định; 

d. Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào; 

e. Bất kỳ khoản phí liên quan đến phí dịch vụ khác tính vào Tài khoản giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn, phí 

chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và phí giao dịch nếu có; 

f. Bất kỳ khoản nợ nào Khách hàng đối với tài khoản giao dịch mở tại Bên A. Trong trường hợp Tài khoản giao dịch 

được chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể bị tính phí chuyển đổi và/hoặc phí dịch vụ. 

3. Bên A không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào đối với ký quỹ khả dụng trong bất kỳ Tài 

khoản giao dịch nào của Khách hàng mở tài Bên A. 

4. Bên A không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi ích nào có thể 

được lấy ra từ việc sử dụng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác trên Tài khoản giao dịch của 

Khách hàng. 

Điều 9. Đồng tiền giao dịch 

Tất cả các khoản: (i) Tiền ký quỹ ban đầu; (ii) Tiền Ký quỹ bổ sung cho các mục đích ký quỹ; (iii) Lợi nhuận; (iv) Thua 

lỗ trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng sẽ được thực hiện bằng Việt Nam đồng (VNĐ), trừ khi pháp luật có quy định 

khác. Trong các giao dịch được niêm yết ở các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV, Bên A được 

quyền quy đổi các khoản tiền liên quan trên trong Tài khoản giao dịch của Khách hàng ra ngoại tệ căn cứ trên tỷ giá hối 

đoái được công bố bởi Ngân hàng thanh toán có liên kết với MXV. 

Điều 10. Rủi ro tỷ giá hối đoái 

Nếu Khách hàng tham gia bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng ngoại tệ hoặc nếu các khoản tiền và tài sản do Khách 

hàng nộp liên quan đến việc sử dụng một khoản ngoại tệ thì bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do sự biến động tỷ giá 

hối đoái ảnh hưởng đến đồng tiền đó sẽ hoàn toàn do Khách hàng chịu. 

Điều 11. Giao nhận hàng hoá và vận chuyển 

Khách hàng phải chấp hành nghĩa vụ báo cáo, và bắt buộc tuân thủ các quy đinh và yêu cầu giải trình về giao dịch và Tài 

khoản giao dịch của mình đối với một số vị thế lớn, giới hạn vị thế báo cáo, giới hạn vị thế tối đa theo các quy định do 

MXV ban hành và các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV. Khách hàng thừa nhận rằng, việc thực 

hiện và chấp nhận giao hàng vật chất có thể liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với việc tất toán trạng thái bằng 

cách bù trừ vị thế. Bên A không kiểm soát, cũng như không đảm bảo về chất lượng, hoặc dung sai của bất kỳ mặt hàng 

nào được giao trong việc thực hiện Hợp đồng. Khách hàng hiểu rằng, trừ khi các thông số kỹ thuật trong đặc tả Hợp đồng 

trái ngược nhau, mọi Hợp đồng KHTC dự tính giao hàng, Khách hàng đều phải thông báo kịp thời cho Bên A. Khi Khách 

hàng có ý định nhận hàng (các vị thế mua - long), Khách hàng phải nộp đủ tiền cho Bên A ghi đầy đủ, rõ ràng giá trị của 

hàng hoá ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày Thông báo đầu tiên; Trường hợp các vị thế bán (short), Khách hàng 

phải gửi hàng vào kho theo chỉ định ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, Khách hàng 

cần có đủ tiền để nhận hàng và Bên A phải có đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết trong khoảng thời gian trên.  

Điều 12. Thông báo/Báo cáo sao kê tài khoản 

1. Khách hàng sẽ nhận được Thông báo/Báo cáo sao kê trước 9h sáng hàng ngày. 

2. Nếu Khách hàng không nhận được Thông báo/Báo cáo sao kê hoặc nội dung Thông báo/Báo cáo sao kê phát 

sinh chênh lệch so với thực tế hoặc so với số tiền yêu cầu bổ sung ký quỹ thì Khách hàng có nghĩa vụ phản hồi lại cho 

Bên A về vấn đề này trong khoảng thời gian 24h bằng email hoặc văn bản ngay sau khi nhận được Thông báo/Báo cáo 

sao kê Tài khoản. 

3. Trong trường hợp vượt quá thời gian nêu tại Khoản 2 Điều này, việc thực hiện kết quả sao kê hay các báo cáo 

coi như đã được Khách hàng phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp đặt Bên A về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan 

đến các giao dịch được đề cập đến trong Thông báo/Báo cáo sao kê. 

4. Địa chỉ gửi Thông báo/Báo cáo sao kê tài khoản sẽ được Bên A sử dụng từ thông tin của Khách hàng trong Hợp 

đồng này. 

5. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thư điện tử (email) của mình để nhận các báo cáo, sao kê chi tiết các giao 

dịch và các thông báo khác của Bên A. 
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6. Khách hàng phải thông báo ngay cho Bên A về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc bằng cách khác 

xem một tài liệu truyền qua điện tử hoặc thông tin. 

Điều 13. Cam kết và bảo đảm 

Khách hàng cam đoan, bảo đảm và đồng ý các thỏa thuận với Bên A rằng: 

1. Khách hàng, nếu là cá nhân, đại diện pháp lý phải đảm bảo đủ điều kiện của Luật tham chiếu để tham gia ký kết 

và thực hiện Hợp đồng này. 

2. Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam đoan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có thẩm quyền để tham gia 

ký vào Hợp đồng này, cũng như đăng ký mở Tài khoản và tham gia vào các giao dịch trong Hợp đồng như được đề cập 

ở đây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn rằng, người thực hiện ký Hợp đồng này phải là người đã được ủy quyền hợp lệ 

và có thẩm quyền làm như vậy. 

3. Khách hàng cũng như bất kỳ đối tác nào, kể cả nhân viên hay giám đốc của Bên A đã được tiết lộ trước đó bằng 

văn bản cho Bên A. 

4. Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì Tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ 

Luật tham chiếu. 

5. Khách hàng đã xác định rằng việc giao dịch hàng hoá là phù hợp với Khách hàng, thận trọng trong mọi khía 

cạnh, không vi phạm Luật tham chiếu hoặc bất kỳ luật, quy định, phán quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà Khách 

Hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng buộc hoặc ràng buộc. 

6. Không có thoả thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và Bên A về sự từ bỏ, Bên A tùy theo quyết định của 

mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới khác. Hợp đồng được thực hiện bởi các 

nhà môi giới đó trên một trao đổi cho Khách hàng và đề nghị được " từ bỏ" cho Bên A để thanh toán và/ hoặc tiếp tục 

duy trì Tài khoản. 

7. Tất cả các phản hồi được thực hiện liên quan đến Hợp đồng này kèm theo (bao gồm bất kỳ giấy tờ, tài liệu cung 

cấp kèm theo) là đúng, chính xác và đầy đủ. 

8. Khách hàng đồng ý thông báo kịp thời cho Bên A bằng văn bản nếu bất kỳ bảo đảm và đại diện nào ở trên trở 

nên không chính xác hoặc bằng cách nào đó không còn đúng, đầy đủ và chính xác hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng 

nào trong thông tin của Khách hàng. 

9. Khách hàng phải chấp nhận vô điều kiện việc hợp tác với Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn việc bị phong 

tỏa một phần hoặc toàn bộ tài khoản, hạn chế hoặc dừng rút tiền, không mở lệnh mới cho đến khi hoàn thành xong quá 

trình truy xét, làm rõ, điều tra,…liên quan đến giao dịch đáng ngờ của khách hàng. 

10. Khi mở tài khoản giao dịch và trong thời gian sử dụng tài khoản, Khách hàng cam kết: 

a. Không là hoặc liên quan đến đối tượng thuộc: (i) Danh sách đen và danh sách cảnh báo theo quy định của pháp 

luật về chống rửa tiền; (ii) Danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp 

luật về phòng, chống tài trợ khủng bố; (iii) Các danh sách về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố khác được 

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng trong từng thời kỳ hoặc trong các văn bản pháp luật khác.  

b. Đã và sẽ tìm hiểu, nắm bắt, tuân thủ các quy định của: (i) Pháp luật quốc tế; (ii) Pháp luật của Việt Nam; (iii) 

Quy định của MXV; (iv) Quy định của các tổ chức ở nước ngoài về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; 

c. Tuân thủ, phối hợp thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của: (i) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam; 

(ii) MXV; (iii) Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV khi có bằng chứng, dấu hiệu hoặc cơ sở cho 

rằng giao dịch của Khách hàng vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế hoặc quy định của MXV, 

của các tổ chức ở nước ngoài về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.  

Trong trường hợp Khách hàng vi phạm quy định tại Khoản 10 Điều 13 của Hợp đồng này, Bên A hoặc MXV được quyền 

áp dụng bất kỳ biện pháp nào tùy theo đánh giá của Bên A hoặc MXV mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao 

gồm nhưng không giới hạn: Trì hoãn, tạm dừng, ngừng giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản, chấm dứt cung 

cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 14. Điều khoản chung 

1. Luật tham chiếu 

Hợp đồng và Thoả thuận liên quan đến Tài khoản này phải tuân theo: (i) Luật thương mại 2005; Nghị định 158/2006/NĐ-

CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch 

hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung; (ii) Tất cả các Điều lệ, Quy chế, Quy định hay quy trình được xây dựng và ban 

hành bởi MXV, Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV; (iii) Tất cả các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan khác. 

2. Giới hạn và miễn trừ trách nhiệm 
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Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại đối với Bên A cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi: (i) các hạn 

chế, quy định, quy tắc, quyết định hoặc lệnh của Chính phủ, Bộ Công Thương, các Cơ quan Tư pháp quy định hoặc tự 

điều chỉnh; (ii) đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch; (iii) chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao động; (iv) chậm trễ hoặc 

không chính xác trong việc truyền tải hoặc báo cáo đơn đặt hàng do sự cố hoặc lỗi của các dịch vụ máy tính, truyền tải, 

truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện; (v) sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ Sở giao dịch hàng hóa hoặc thanh toán bù 

trừ nào để thực thi các quy tắc của các cơ quan này hoặc trả cho Bên A bất kỳ khoản ký quỹ nào có liên quan đến tài 

khoản của Khách hàng; (vi) sự thất bại hay trì hoãn của bất kỳ ngân hàng, tổ chức thanh toán bù trừ, hoặc người khác mà 

theo các quy tắc trao đổi có liên quan đang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác để thanh toán hoặc cung cấp tương 

tự cho Bên A; (v) bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của Bên A; (vi) là kết quả bất kỳ 

hành động nào của Bên A hoặc các đại lý của Bên A tuân thủ Luật tham chiếu; (vii) là kết quả bất kỳ hành động nào của 

Bên A liên quan đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục sẵn có theo quy định của Hợp đồng này; (viii) đối với hành 

vi hoặc thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi Bên A, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm đối 

với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại đó phát sinh trực tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành 

vi sai trái cố ý của Bên A. Trong mọi trường hợp bên A sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do 

hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó. 

3. Thông tin thị trường 

Khách hàng nhận thức rằng: (i) bất kỳ thông tin nào của Bên A gửi đến Khách hàng không có nghĩa tạo thành một khuyến 

nghị bán hoặc mua nào; (ii) các khuyến nghị và thông tin, mặc dù dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin 

cậy của Bên A, là độc lập đối với hoạt động của Bên A, có thể không đầy đủ, không cần phải xác minh và sẽ không làm 

cơ sở cho bất kỳ quyết định nào của Khách hàng; (iii) Bên A không đại diện, bảo đảm và sẽ không chịu trách nhiệm về 

tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị được cung cấp cho Khách hàng; (iv) Các khuyến nghị 

cho Khách hàng về bất kỳ giao dịch cụ thể nào, tại bất kỳ thời điểm nào có thể khác nhau giữa các chuyên viên phân tích 

của Bên A do tính đa dạng trong phân tích các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và có thể khác với bất kỳ khuyến cáo tiêu chuẩn 

của Bên A; (v) Bên A không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm cập nhật bất kỳ khuyến nghị thị trường nào hoặc thông tin mà 

Bên A liên lạc với Khách hàng. 

4. Ghi âm 

Bên A được phép (không có nghĩa vụ) ghi lại (bằng bất cứ phương tiện nào, thời gian nào) bất cứ sự giao tiếp nào (thông 

qua bất cứ hình thức, phương tiện nào) giữa Bên A và Khách hàng hay bất cứ cá nhân, cơ quan đại diện cho Khách hàng. 

Khách hàng theo đây thừa nhận tất cả các bản ghi được Bên A ghi lại trên đây là có giá trị pháp lý và Bên A có thể dùng 

các bản ghi này làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp. 

5. Toàn bộ Hợp đồng 

Hợp đồng này là toàn bộ thỏa thuận giữa Bên A với Khách hàng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng lời nói và bằng 

văn bản trước đó giữa các Bên liên quan đến nội dung của Hợp đồng này. 

6. Miễn trừ, sửa đổi và chuyển giao 

 Việc không thực thi bất kỳ lúc nào hay bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ điều 

khoản đó của Bên A cũng như bất kỳ cách nào để ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Hợp đồng này hoặc quyền của Bên A 

sau đó để thực thi mọi điều khoản của Hợp đồng này. Sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của Hợp đồng này sẽ không được 

hiểu là sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc tiếp theo. Không có điều khoản nào của Hợp đồng này có thể được 

miễn trừ hoặc sửa đổi bởi Khách hàng trừ khi việc miễn trừ hoặc sửa đổi đó được viết bằng văn bản và được ký bởi người 

có thẩm quyền của Bên A. Bên A có thể chỉ định, chuyển giao, hoặc chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp 

đồng này cho Thành viên kinh doanh khác. Hợp đồng này sẽ ràng buộc bởi đại diện cá nhân và người kế thừa hợp pháp 

của Khách hàng trong việc thực hiện các quyền lợi của Bên A. Những người kế nhiệm của Bên A có thể bao gồm cả 

trong các trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng, hợp nhất hay hình thức khác. 

7. Hiệu lực từng phần của điều khoản 

 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không hợp lệ theo Luật tham chiếu, thì điều khoản đó sẽ 

không có hiuệ lực chỉ trong phạm vi của việc vô hiệu như vậy mà không làm mất hiệu lực các điều khoản còn lại của 

Hợp đồng này. 

8. Chấm dứt Hợp đồng 

 Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi Bên A hoặc Khách hàng ngay lập tức nếu một bên có thông báo bằng văn bản 

cho bên kia. 

 Tuy nhiên, trong trường hợp Khách hàng phá sản, chết, giải thể, mất tư cách pháp nhân hoặc không nộp đủ tiền ký quỹ, 

Bên A có thể chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong trường hợp chấm dứt nhưng 

Bên A không thể tất toán các vị thế trong Tài khoản theo các quyền được quy định trong Hợp đồng này, Khách hàng phải 

tất toán ngay các vị thế đó hoặc chuyển các vị thế đó sang Thành viên kinh doanh khác.  

 Nếu Khách hàng không tuân thủ, Bên A có thể tất toán các vị thế và Khách hàng đồng ý bồi thường để giữ cho Bên A 
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không bị tổn hại bởi bất kỳ hay tất cả các thiệt hại của việc thanh lý đó. Mặc dù có bất kỳ chấm dứt nào, Khách hàng phải 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Bên A phát sinh dưới đây bao gồm, nhưng không giới hạn như: thanh toán số dư 

nợ, hoa hồng, lệ phí, bao gồm cả phí liên quan đến việc chuyển Tài khoản cho một Thành viên kinh doanh khác. Việc 

chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên phát sinh từ các giao dịch ký kết trước khi chấm 

dứt. 

9. Tài khoản duy nhất 

 Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng đăng ký mở Tài khoản. Khách hàng tuyên bố rằng, 

đây là Tài khoản duy nhất và không ai khác có quyền lợi trong tài khoản này. 

10. Pháp luật và giải quyết tranh chấp 

 Pháp luật được sử dụng để điều chỉnh và giải thích đối với Hợp đồng này là pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát 

sinh từ Hợp đồng này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, 

các bên đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam phân xử, mọi chi phí sẽ do bên thua kiện chịu. 

 Hợp đồng gồm 10 (mười) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản. 

-----------------------------------------------           ----------------------------------------- 

Chữ ký Khách hàng       Hà Nội, Ngày … tháng … năm …… 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------    

Họ và tên Khách hàng 
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PHỤ LỤC BIỂU PHÍ 

(Kèm theo Hợp đồng mở TKGDHH số: ………/HDMTK/DCVI-…….. 

Ký ngày …… tháng …… năm … …) 

Khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch trên hệ thống cơ sở dữ liệu CQG tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt 

Nam (MXV) để thực hiện các giao dịch hàng hóa trên các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông và kết nối vào các 

sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí cho DCV Invest 

bao gồm: 

1. Phí CQG đối với mỗi tài khoản giao dịch 

Nội dung 
Phí hàng tháng 

(đã bao gồm VAT) 

Phân loại dữ liệu sử 

dụng 

Ghi chú 

 

 

1. Phí mở TKGD CQG Miễn phí   

2. Phí cố định (User 

Trader) 

 720,000 vnđ  CQG Desktop/CQG 

Trader/App Mobile 

3. Phí hệ thống CQG 

QTrader 

 2,150,000 vnđ   

4. Phí CQGXL  290,000 vnđ   

5. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Thành viên Kinh doanh, Khánh hàng của thành viên tự chọn) 

ICE EU  3,900,000 vnđ   

ICE US  3,470,000 vnđ   

ICE Singapore              0 vnđ   

SGX  540,000  vnđ   

LME  2,860,000vnđ   

3.1. Dữ liệu thị trường dành cho những người chuyên nghiệp (Pro market data) 

OSE/TOCOM     1,400,000 vnđ   

CBOT     3,490,000 vnđ   

COMEX     3,490,000 vnđ   

NYMEX     3,490,000 vnđ   
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Bursa Malaysia     1,000, 000 vnđ   

3.2. Dữ liệu thị trường dành cho những người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data) 

CBOT+ 

COMEX*NYMEX (CME 

Bundle) 

        950,000 vnđ Market Depth Hiển thị thang giá + cung cầu 

thị trường 

        90,000 vnđ Top of Book Chỉ hiển thị giá khớp 

CBOT 

        340,000 vnđ 
Market Depth (MD) 

Hiển thị thang giá + cung cầu 

thị trường 

          30,000 vnđ 
Top of Book (TB) Chỉ hiển thị giá khớp 

COMEX 
        340,000 vnđ 

Market Depth (MD) 
Hiển thị thang giá +  

cung cầu thị trường 

          30,000 vnđ 
Top of Book (TB) Chỉ hiển thị giá khớp 

NYMEX 
        340.000 vnđ 

Market Depth (MD) 
Hiển thị thang giá +  

cung cầu thị trường 

        30.000 vnđ 
Top of Book (TB) Chỉ hiển thị giá khớp 

OSE/TOCOM 
        830.000 vnđ 

  

Bursa Malaysia 
        490.000 vnđ 

  

 

Bảng phí trên không cố định. DCV Invest sẽ thông báo các mức phí cho khách hàng khi có sự thay đổi. 

1.1 Diễn giải 

Ví dụ khi Khách hàng mở tài khoản giao dịch hàng hóa và đăng ký sàn giao dịch CBOT (Market Depth) thì phí CQG 

sẽ tính như sau: 

 

 

STT 

Mã Tài 

khoản 

Tên 

TKGD 

Số 

CMND/C

CCCD  

Trade

r 

Nội 

dung 

Gói 

giá 

Thị 

trường 

Ngày thực 

hiện 

Phí gói 

giá 

Phí 

Trader 

Tổng 

Phí phải 

trả 

1 016C123456 
Nguyễn 

Văn A 
012345678 x 

đăng 

ký 
MD CBOT 01/01/2021 320.000 360.000 680.000 

 1.2 Thanh toán  

- Hàng tháng Khách hàng thanh toán phí CQG (bao gồm nhưng không giới hạn phí mở tài khoản, phí duy trì, phí 

kết nối dữ liệu hàng tháng…) và các nghĩa vụ tài chính khác nếu phát sinh khi mở tài khoản giao dịch CQG theo yêu cầu 

này cho DCV Invest kể từ ngày đăng ký. 

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin chuyển khoản như sau: 

• Tên tài khoản: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư DCV 

• Số tài khoản: 68833868 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hà Nội. 

• Nội dung chuyển tiền: Nguyễn Văn A TKGD số 016C… nộp tiền phí CQG tháng N/2022. 
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2. Phí giao dịch 

Phí giao dịch Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn cho một (01) Lot khớp lệnh (một chiều giao dịch mua hoặc bán) 

đối với những mặt hàng giao dịch liên thông với Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài (không bao gồm LME) tại MXV 

được áp dụng như sau:  

Bảng phí giao dịch hàng hóa (không bao gồm mặt hàng năng lượng trên sàn LME) 

STT Sản phẩm Nhóm hàng hoá Tổng phí/Lot Tiền tệ 

1 Ngô  Nông sản (CBOT) 350.000 VNĐ 

2 Ngô mini  Nông sản (CBOT) 300.000 VNĐ 

3 Đậu tương  Nông sản (CBOT) 350.000 VNĐ 

4 Đậu tương mini Nông sản (CBOT) 300.000 VNĐ 

5 Dầu đậu tương  Nông sản (CBOT) 350.000 VNĐ 

6 Khô đậu tương  Nông sản (CBOT) 350.000 VNĐ 

7 Lúa mì  Nông sản (CBOT) 350.000 VNĐ 

8 Lúa mì mini  Nông sản (CBOT) 300.000 VNĐ 

9 Cà phê Robusta  Nguyên liệu công nghiệp (ICE EU) 350.000 VNĐ 

10 Cà phê Arabica  Nguyên liệu công nghiệp (ICE US) 350.000 VNĐ 

11 Cao su RSS3  Nguyên liệu công nghiệp (OSE) 350.000 VNĐ 

12 Bông  Nguyên liệu công nghiệp (ICE US) 350.000 VNĐ 

13 Ca cao  Nguyên liệu công nghiệp (ICE US) 350.000 VNĐ 

14 Cao su TSR20  Nguyên liệu công nghiệp (SGX) 350.000 VNĐ 

15 Đường 11  Nguyên liệu công nghiệp (ICE US) 350.000 VNĐ 

16 Dầu cọ thô  Nguyên liệu công nghiệp (BMDX) 350.000 VNĐ 

17 Đường trắng  Nguyên liệu công nghiệp (ICE EU) 350.000 VNĐ 

18 Bạch kim  Kim loại (NYMEX) 350.000 VNĐ 

19 Bạc  Kim loại (COMEX) 350.000 VNĐ 

20 Đồng  Kim loại (COMEX) 350.000 VNĐ 

21 Quặng sắt  Kim loại (SGX) 350.000 VNĐ 

22 Dầu WTI mini Năng lượng (NYMEX) 350.000 VNĐ 

23 Dầu WTI  Năng lượng (NYMEX) 350.000 VNĐ 

24 Khí tự nhiên  Năng lượng (NYMEX) 350.000 VNĐ 

25 Dầu Brent  Năng lượng (ICE EU) 350.000 VNĐ 

26 Dầu ít lưu huỳnh  Năng lượng (ICE EU) 350.000 VNĐ 

27 Xăng pha chế  Năng lượng (NYMEX) 350.000 VNĐ 

- Phí giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn trên 01(một) Lot khớp lệnh đối với những mặt hàng 

do Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) niêm yết sẽ được công bố theo từng thời kỳ 
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- Phí giao dịch sẽ được trích thu tự động trên Tài khoản giao dịch của khách hàng số tiền tương ứng với Phí giao 

dịch trên 01(một) Lot giao dịch thành công.  

3. Đối soát phí 

3.1 Trong 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng N+1. DCV Invest sẽ gửi bảng kê phí CQG, phí giao dịch của tháng 

N cho Khách hàng qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký. Trong 3 ngày kể từ ngày gửi email nếu không nhận được 

sự phản hồi từ phía khách hàng, thì DCV Invest mặc định số liệu đã gửi đi là đúng. 

3.2 DCV Invest lập hóa đơn GTGT cho khách hàng trên tổng số phí thu được từ khách hàng mỗi tháng. 

4. Hiệu lực thi hành 

4.1 Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn tương ứng với thời hạn của Hợp đồng và là một phần không thể 

tách rời Hợp đồng. 

4.2  Phụ lục này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) 

bản gốc làm căn cứ thực hiện. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

KHÁCH HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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HƯỚNG DẪN NỘP/RÚT TIỀN VÀO TÀI KHOẢN 

(kèm theo Hợp đồng mở TKGDHH số:… … … … /HDMTK/DCVI-…… 

ký ngày …… tháng …… năm ……) 

1. Nộp tiền vào tài khoản giao dịch của khách hàng  

 

Sau khi Khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa. Khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản giao 

dịch theo thông tin như sau: 

• Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư DCV 

• Số TK: 19135757102017, Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Đông Đô. 

• Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền vào TKKQ 016C… Nguyễn Văn A XX triệu 

Khi tài khoản ngân hàng của DCV Invest ghi nhận đã nhận được tiền của Khách hàng. Bộ phận kế toán sẽ thực hiện thao 

tác chuyển tiền vào Tài khoản giao dịch của khách hàng trên hệ thống 

Thời gian xử lý: Trong vòng 30 phút làm việc (đối với khách hàng nạp tiền lần đầu, thời gian có thể phụ thuộc vào thời 

gian duyệt lệnh ký quỹ từ Sở). 

Thời gian thực hiện: Từ 8h đến 21h thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).  

 

2. Rút tiền từ tài khoản giao dịch 

 

Khách hàng gửi email yêu cầu rút tiền cho bộ phận chăm sóc khách hàng, CC email: ketoan@dcv.vn  về việc muốn rút 

tiền với nội dung như sau:  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV 

TKGD 016C… Nguyễn Văn A muốn rút XX triệu qua số tài khoản: 

Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN A 

STK: ………….. Tại ngân hàng: ………….  Chi nhánh: …………….. 

Kính đề nghị Công ty hỗ trợ và phê duyệt! 

Trân trọng,  

Lưu ý:  

✓ Lệnh rút phải được thực hiện chính chủ tài khoản. 

✓ Khi thực hiện yêu cầu rút tiền. Khách hàng phải kiểm tra các thông tin sau để đảm bảo tiến độ rút tiền được 

nhanh chóng: 

- Số dư khả dụng trong tài khoản có thể rút được để lập lệnh cho phù hợp. 

- Hủy các lệnh chờ khớp lệnh như lệnh chặn lỗ, lệnh chốt lãi, lệnh chờ mua, lệnh chờ bán để Bộ phận kế toán 

duyệt lệnh rút tiền được nhanh chóng. Sau khi thực hiện rút tiền, Khách hàng có thể đặt lại bình thường. 

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu rút tiền từ Khách hàng. Bộ phận Kế toán sẽ tiến hành thao tác rút tiền trên hệ thống 

và chuyển vào Tài khoản Khách hàng đã đăng ký. 

Lưu ý:  

Thời gian xử lý: - Từ 30 phút đến 2 giờ đối với lệnh rút tiền dưới 1tỷ (VNĐ) 

- Từ 24 giờ đến 36 giờ đối với lệnh rút tiền trên 1tỷ (VNĐ) 

Thời gian thực hiện: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày Lễ, Tết: 

- Sáng: Từ 8h30 đến 12h00 

- Chiều: Từ 13h00 đến 16h30. 

Ngoài khung giờ trên, các lệnh rút tiền của khách hàng được lưu lại trên hệ thống và thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp. 
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