
 

 
 
 

                                     
GIẤY ỦY QUYỀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

 Mẫu dùng cho nhà đầu tư tổ chức 
ủy quyền cho cá nhân làm đại diện giao dịch 

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 

 
Căn cứ vào Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán số……../HĐGD – BVSC/20... giữa Công ty 
Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Công ty ………………………………………...………………......….,  
chúng tôi xin thông báo phương thức điều hành tài khoản giao dịch chứng khoán 001C……...………....và 
nội dung ủy quyền cho các cá nhân thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch chứng khoán của tài khoản 
trên như sau:  

HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

CHỮ KÝ MẪU VÀ PHẠM VI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
GIAO DỊCH ĐẶT LỆNH 

TRÊN  TTCKVN 
 

TRA CỨU THÔNG TIN 
 

ỨNG TRƯỚC 
TIỀN BÁN 

CHỨNG KHOÁN 
Họ tên: .......................................... 
Chức vụ: ....................................... 
CMND:......................................... 
Ngày cấp:...................................... 
Nơi cấp: ....................................... 

   

Họ tên: .......................................... 
Chức vụ: ....................................... 
CMND:......................................... 
Ngày cấp:...................................... 
Nơi cấp: ....................................... 

   

  
Người được ủy quyền ký chữ ký mẫu vào phạm vi được ủy quyền: 
• Đặt lệnh: Người được ủy quền có toàn quyền quyết định khi đặt lệnh và ký trực tiếp trên phiếu lệnh 
• Tra cứu thông tin: Nguời được ủy quyền không được phép đặt lệnh, chỉ được thu thập các thông tin 

liên quan đến giao dịch  như: nhận thống kê đặt lệnh, sao kê giao dịch, kết quả giao dịch chứng khoán 
• Ứng trước tiền bán chứng khoán: Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền ký: 

Giấy đề nghị ứng trước tiền chỉ để làm thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán trên tài khoản. 
• Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền và không ủy 

quyền cho người thứ ba.  
• Phiếu lệnh có giá trị khi có chữ ký của chủ tài khoản và có đóng dấu của Công ty hoặc chữ ký của 

người được ủy quyền.  
• Thời hạn ủy quyền bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới bằng văn bản của 

Công ty ………………………………………..………gửi BVSC. 
Hà Nội, ngày ……./……../2010 

Đại diện theo pháp luật của Công ty 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 
 

XÁC NHẬN CHẤP NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Ngày hiệu lực:             /        /2010 
   
 

Cán bộ thụ lý hồ sơ 

 

 

Người phê duyệt  

 

 



 

 

 

 


