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THỎA THUẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ 
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN AGREEMENT 

Số tham chiếu 
Ref. No: 

             
Ngày: 
Date / /  

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ/INVESTOR’S INFORMATION 

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở: 
Account number 

 

Họ và tên Nhà đầu tư 
Full name of investor 

 Số CMND/ Căn cước CD /GCN 
ĐKKD 
ID card /Business license No. 

 

 Hộ chiếu (Nhà đầu tư nước ngoài) 
Passport (For foreign investors only) 

 

Tên người được ủy quyền 
Authorized person’s name 

 Số CMND/Căn cước CD; hoặc 
ID Card; or 

 

 Hộ chiếu (Nhà đầu tư nước ngoài) 
Passport (For foreign investors only) 

 

II. THÔNG TIN LỆNH GIAO DỊCH ĐỊNH KỲ TỰ ĐỘNG/STANDING SUBSCRIPTION ORDER 

Tôi/chúng tôi đồng ý tham gia Chương trình Đầu tư định kỳ với thời hạn ít nhất là 12 tháng để đầu tư vào Quỹ mở 
của DFVN như sau: 
I/We agree to enter the Systematic Investment Plan for a period of at least 12 months to invest in the following fund of DFVN: 

 

Tên Quỹ: Qũy Đầu tư Tăng trưởng DFVN 
Fund Name: DFVN Capital Appreciation Fund 

Tên viết tắt của Quỹ: DFVN-CAF 
Fund Code 

Khoản tiền muốn đầu tư (bằng tiền đồng Việt Nam, đã bao gồm phí phát hành) 
Investment amount (in Vietnam Dong, including subscription fee) 

Bằng số 
In number 

Từ (Giá trị tối thiểu) 
From (minimum amount) 

 Đến (Giá trị tối đa) 
To (maximum amount) 

 

Bằng chữ 
In words 

Từ (Giá trị tối thiểu) 
From (minimum amount) 

 Đến (Giá trị tối đa) 
To (maximum amount) 

 

Quỹ sẽ nhận được khoản tiền đầu tư vào ngày: 
Fund will receive the investment on the date of 

 □ Mỗi tháng 
Every month □ Mỗi quý  

Every quarter 

Chương trình đầu tư định kỳ sẽ bắt đầu 
Systematic Investment Plan will commence □ Vào ngày ký thỏa thuận này  

On the date of signing this Agreement 
 

III. CHỮ KÝ VÀ TUYÊN BỐ/SIGNATUE AND DECLARATIONS 

1. Tôi/Chúng tôi đồng ý đầu tư và mua CCQ ở mức giá phát hành tại ngày giao dịch kế tiếp sau thời hạn thanh toán định kỳ được quy 
định trong Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ. 

I/We agree to invest and purchase fund units at issuing price of the next fund NAV following the periodic payments as specified in the 

Fund Prospectus and Charter. 

2. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Lệnh giao dịch định kỳ tự động chỉ áp dụng đối với các giao dịch SIP. Trong trường hợp Nhà đầu tư muốn đầu 
tư thêm bên cạnh chương trình SIP thì cần phải cung cấp Phiếu lệnh mua thông thường cho Đại lý Phân phối/Đại lý Ký danh. 

I/We understand that the standing subscription order is applicable for the SIP. Should the Investors want to make additional investments 

(top-ups), they need to provide Distributors/Nominee distributors with normal subscription orders accordingly. 
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3. Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Thỏa thuận tham gia Chương trình đầu tư định kỳ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp 
Nhà đầu tư không thanh toán tiền đăng ký mua CCQ định kỳ theo quy định của Chương trình, Công ty Quản lý Quỹ có quyền chấm dứt 
hiệu lực của Thỏa thuận này. 

I/We understand and agree that the SIP takes effective from the date of signing SIP Agreement. If the investors failed to make payments 

as specified in the Agreement, DFVN reserves the right to terminate the SIP. 

4. Tôi/Chúng tôi đồng ý chịu bị khấu trừ thêm khoản phí phạt rời chương trình (nếu có) như quy định tại Bản Cáo Bạch cùng với Phí bán 
khi bán các đơn vị quỹ mua theo Chương trình này, nếu trong 12 tháng đầu tiên kể từ lúc Chương trình bắt đầu và một trong ba 
trường hợp sau đây xảy ra (i) Tôi/Chúng tôi hủy hoặc không tiếp tục Chương trình này, (ii) quỹ không nhận được các thanh toán theo 
Chương trình này và (iii) Tôi/Chúng tôi bán Đơn vị quỹ mua theo Chương trình này. 

I/We hereby agree that an exit fee as specified in the Fund Prospectus shall be deducted in addition to the redemption fee when Units 

purchased under this Systematic Investment Plan are redeemed if in the first 12 months from the commencement date of this Plan either 

(i) I/we cancel or discontinue this Plan or (ii) payment due under this Plan are not received by the Fund or (iii) I/we redeem any Units 

purchased under this Plan.   

5. Tôi/chúng tôi ở đây xác nhận rằng tôi/chúng tôi là người được hưởng lợi của các Đơn vị Quỹ đã được mua và đề nghị công ty quản lý 

quỹ và các bên liên quan khác của Quỹ (Ngân hàng Giám sát, Đại lý chuyển nhượng, Đại lý Phân phối) ghi nhận tôi/chúng tôi là chủ sở 

hữu số Đơn vị Quỹ trên vào Sổ Đăng ký Nhà đầu tư của Quỹ. 

I/We hereby confirm that I/we are the beneficial owner of the units being purchased and request the fund management company and 

other relevant service providers to the Fund (Supervisory Bank, Transfer Agent, Distribution Agent) to record my/our name as unit holder 

in the Fund Investor Registration Book.  

6. Tôi/Chúng tôi đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ của (các) Quỹ như đã chỉ rõ và xác nhận rằng đã nhận được, đọc và hiểu (các) tài liệu về 

Quỹ cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư, đặc biệt là thông tin về mục tiêu và chính sách đầu tư, các yếu tố rủi ro và các loại phí áp dụng 

cho (các) Quỹ tương ứng, và chấp nhận Điều lệ, các Điều khoản và Điều kiện chi tiết trong Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng ký mở Tài khoản 

giao dịch Chứng chỉ Quỹ.  

I/We apply for Certificates of the Fund(s) indicated, and confirm having received, read and understood the relevant investor information 

document(s) especially the investment objectives and policy(ies), the risk factors, the fee & charges applicable to the relevant fund(s), and 

individually accept the fund Charter, terms & conditions detailed in the Prospectus and Application. 

7. Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong phiếu lệnh này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo 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 phiếu 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 application are true and accurate. 

I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this application. 

8. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng số tiền đầu tư theo chương trình SIP phải được chuyển vào tài khoản nhận tiền của Quỹ trước 15h00 ngày T-1 
của Kỳ giao dịch, nếu không số tiền này sẽ được đầu tư vào Kỳ giao dịch kế tiếp. 

I/We understand that investment amount according to SIP agreement must be transferred to Fund’s account before 15h00 – date T-1 of 

trading period. Otherwise, this amount will be invested on the next trading period. 

 

 
Chữ ký 
Signature 

 Họ & Tên 
Full Name 

 

IV. THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/DISTRIBUTOR DETAILS 

Tên Đại lý phân phối: 
Distributor Name 

 
Mã số Đại lý: 
Distributor Number 

 

 Họ và tên/Name Thời gian/Time & Date Chữ ký/Signature 

Nhân viên nhận lệnh: 
Distribution Officer 

    

Nhân viên kiểm soát: 
Supervisor 

    

 


