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PHIẾU LỆNH BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ 
REDEMPTION ORDER 

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 ĐĂNG KÝ BÁN/REDEMPTION ORDER DETAILS 

Tôi/chúng tôi muốn đăng ký bán chứng chỉ quỹ của Quỹ 
I/We request the redemption of Open-Ended Fund Units of 

 

  

Số lượng Đơn vị Quỹ đăng ký BÁN (ĐVQ) 
Redemption quantity (Units) 

 

Bằng chữ 
in words 

 

Ngày đăng ký giao dịch: 
Registered trading date: 

            /             / 

• Lưu ý:  Số lượng Chứng chỉ Quỹ đăng ký bán tối thiểu như quy định tại Bản cáo bạch ứng với từng Quỹ.  

Note: The minimum quantity of redemption as stipulated in the Prospectus of each Funds.  

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ/DECLARATION AND SIGNATURE 
1. Tôi/Chúng tôi đăng ký bán 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 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 mở.  

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

document(s) especially 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 form for opening Open-ended Fund account. 

2. Trong trường hợp Quỹ chỉ đáp ứng một phần của Lệnh bán trong các trường hợp theo quy định tại Điều 16.1 Điều lệ Quỹ và DFVN đã 
áp dụng nguyên tắc phân bổ lệnh theo cùng một tỷ lệ (pro-rata), nếu số Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư còn lại ít hơn số Chứng chỉ Quỹ 
tối thiểu duy trì tài khoản quy định tại Bản Cáo bạch thì Tôi/chúng tôi đồng ý bán lại toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ còn lại đó vào kỳ giao 
dịch liền sau theo mức giá và phương thức giao dịch chung.  
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In case that the Fund only meets the partial redemption orders in the circumstances as prescribed in Article 16.1 Fund Charter and DFVN 

has applied the principle of order allocation at the same ratio (pro-rata), if the remaining Fund Certificate is less than the minimum 

maintenance account as prescribed in the Prospectus, I/we agree to redeem the remaining Fund Certificates at the subsequent Transaction 

Date under the general regulation about transaction price and method.   

3. 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 (nếu có) 
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 (nếu có). 

I/we hereby declare that all information given in this form and all documents provided to support this form (if any) are true and accurate. 

I/we are responsible for all information given in this form and all documents provided to support this order (if any). 

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 

    

 


