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HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

 Mẫu dùng cho nhà đầu tư cá nhân 

ủy quyền cho một cá nhân khác 

 

KÍNH GỬI: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  

Người ủy quyền: 

Họ và tên.................................................Số CMND:..........................Ngày cấp:....../......./…….....Nơi cấp: ..................... 

Địa chỉ.......................................................................................…………………..…Điện thoại:……………….... ............. 

Hiện có tài khoản và giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).   

 

Số hiệu tài khoản 

 

 

0 0 1 C             

Người được ủy quyền: 

Họ và tên:............................................................Số CMND:............................Ngày cấp:…../...../............Nơi cấp: ......................... 

Địa chỉ.......................................................................................…………………..…Điện thoại:………………................. 

NỘI DUNG UỶ QUYỀN 

Bằng văn bản này, Tôi, Người ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Người được ủy quyền có tên trên đây được thay mặt tôi toàn quyền sử 

dụng tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các tiểu khoản thuộc tài khoản giao dịch chứng khoán 

(bao gồm cả tiểu khoản giao dịch ký quỹ) để thực hiện một số công việc trong giao dịch chứng khoán với các nội dung cụ thể sau: 

  

STT Loại hình ủy quyền Nội dung ủy quyền Ký xác nhận (*) 

1 
Đặt lệnh giao dịch 

mua bán chứng khoán 

Người được ủy quyền có toàn quyền quyết định khi đặt lệnh 

giao dịch mua bán chứng khoán và ký trực tiếp trên phiếu lệnh 

 

2 

Đăng ký các hình thức đặt 

lệnh khác và các dịch vụ  

tra cứu thông tin 

Đăng ký các hình thức đặt lệnh khác (giao dịch qua điện thoại, 

Internet) và dịch vụ tra cứu thông tin tài khoản của BVSC 

(đăng ký tra cứu tài khoản trên internet, hệ thống Call Center 

và SMS) 

 

3 

Sử dụng các dịch vụ tiện ích 

hỗ trợ kinh doanh chứng 

khoán 

Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền 

ký tên trên các Giấy đăng ký thực hiện quyền mua, Giấy đề 

nghị ứng trước tiền bán chứng khoán; các Phụ lục hợp đồng, 

các Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ, các Biên 

bản và Giấy tờ khác phát sinh từ các giao dịch cho vay cầm cố 

chứng khoán, cho vay thanh toán tiền mua chứng khoán và 

giao dịch ký quỹ chứng khoán …. 

 (các Hợp đồng/Thỏa thuận này sẽ vẫn do Người ủy quyền ký)  

 

 

4 

Lưu ký chứng khoán vào 

Tài khoản giao dịch chứng 

khoán 

Ký tên trên các Phiếu gửi chứng khoán  

 

5 

Rút và chuyển khoản tiền từ 

Tài khoản giao dịch chứng 

khoán của Người uỷ quyền 

Người được uỷ quyền được quyền thay mặt Người uỷ quyền 

ký các chứng từ rút và chuyển khoản tiền từ Tài khoản giao 

dịch chứng khoán của Người uỷ quyền và thay mặt Người Uỷ 

quyền nhận tiền khi rút tiền. 

 

 

(*):  Những nội dung uỷ quyền sẽ ký xác nhận. 

 Những nội dung không uỷ quyền sẽ không ký xác nhận. 

 

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:  

Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo về việc thay đổi/ chấm dứt uỷ quyền bằng văn bản của người 

ủy quyền gửi đến BVSC.  

CAM KẾT CHUNG 

1. Nội dung ủy quyền này không bao gồm uỷ quyền thừa kế tài sản tiền, chứng khoán trong trường hợp phát sinh thừa kế theo quy 

định của pháp luật. Người được ủy quyền không được đại diện Người ủy quyền thực hiện bất cứ giao dịch nào khác với BVSC 

ngoài nội dung uỷ quyền được nêu trên đây và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu 

trên . 

2. Người ủy quyền cam kết tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này đồng thời cam kết chấp nhận và không thực hiện 

bất cứ khiếu nại nào với BVSC đối với mọi hành vi của Người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung đã ủy quyền. 
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3. Người ủy quyền và Người được ủy quyền cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của BVSC về giao dịch mua / bán chứng 

khoán, nộp rút tiền, chuyển khoản và các giao dịch khác có liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán và các tiểu tài khoản 

giao dịch chứng khoán khác (bao gồm cả tiểu khoản giao dịch ký quỹ) phát sinh từ tài khoản giao dịch chứng khoán này trong 

phạm vi uỷ quyền.  

4. Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được Cơ quan có thẩm quyền xác nhận và được BVSC chấp thuận đồng thời 

BVSC  nhận được bản gốc  

5. Hợp đồng ủy quyền này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký giữa Người ủy 

quyền và BVSC và được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi BVSC.  

 

Người được ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) 

Chữ ký lần 1 

 

 

 

 

 

Chữ ký lần 2 

 

 

 

 

 

 
 

  

__________,  ngày ........ tháng ..... năm 20... 

Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

Hôm nay, ngày .............../2012 (.......................... năm Hai nghìn không trăm mười một), tại số 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội, tôi, ......................., Công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Tú (trụ sở tại số 90A phố Lý Thường Kiệt, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)  ký tên dưới đây 

CHỨNG NHẬN 

Ông ..............., người có CMND như đã ghi ở trên với tư cách là Người ủy quyền đã tự nguyện lập và cam đoan chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung Hợp đồng uỷ quyền này.  

- Tại thời điểm công chứng, ông ............... có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Nội dung Hợp đồng uỷ quyền này không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội 

- Sau khi đọc lại toàn văn Hợp đồng uỷ quyền này, ông ............... đã ký vào Hợp đồng uỷ quyền này trước mặt tôi. Ông ................. 

cũng đã ký vào Hợp đồng ủy quyền này với tư cách là Người được ủy quyền. 

Hợp đồng uỷ quyền này có 01 tờ, 01 trang kèm theo 01 trang ghi lời chứng và được lập thành 03 bản chính, lưu tại Văn phòng Công 

chứng Nguyễn Tú 01 bản. 

Số Công chứng:               .2012/GUQ 

 CÔNG CHỨNG VIÊN 

 

 

 

 

 

 

       ................................... 
 

 

 

 

 

 

 

  


