
 
 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 
(Đi kèm cùng Hợp đồng số ……………./HĐTK-PTSV, phụ lục là cam kết của Khách hàng về việc xác nhận ký phiếu lệnh) 

SỐ TÀI KHOẢN 0 1 0 C       

Tại phụ lục này, các bên bao gồm:  

Bên A – Chủ tài khoản/ Người được ủy quyền hợp pháp của tài khoản có thông tin nhân thân như nêu tại phần 

đầu của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.  

Bên B – Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Pinetree)  

1. Bằng phụ lục này, Bên A đề nghị và cam kết những nội dung sau đây: 
• Ngoài các phương thức đặt lệnh giao dịch có xác thực chung mà Bên B cung cấp, Bên A đề nghị được đặt 

lệnh giao dịch thông qua Chuyên viên quản lý tài khoản đặt lệnh theo yêu cầu của Bên A.  

• Bên A đề nghị Bên B cử chuyên viên quản lý tài khoản để nhận lệnh giao dịch của Bên A. Bên A đồng ý 

rằng Bên B có quyền thay đổi chuyên viên quản lý tài khoản sau khi đã báo trước cho Bên A biết sự thay đổi 

này. 

• Bên A thừa nhận rằng mọi giao dịch chứng khoán liên quan tới tài khoản trên đều do Bên A là chủ tài khoản 

hoặc người được ủy quyền thực hiện và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính liên 

quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán. 

• Bên A cam kết với Bên B sẽ thực hiện đầy đủ việc xác nhận lệnh/ danh sách lệnh đặt khi được Bên B yêu 

cầu bằng các phương thức sau: Ký xác nhận trên danh sách lệnh đặt; xác nhận danh sách lệnh trên kênh 

giao dịch điện tử.  

• Bên A đồng ý và cam kết rằng trong vòng 02 ngày (48 giờ) kể từ thời điểm phát sinh giao dịch trên tài khoản 

của Bên A, mà Bên B không nhận được bất cứ một phản hồi hay khiếu nại nào của Bên A về lệnh giao dịch 

thì các nội dung sau sẽ tự động có hiệu lực:  

o Bên A hoàn toàn đồng ý với tất cả các lệnh giao dịch đã phát sinh trên tài khoản của mình tại ngày giao 

dịch; 

o Bên A không khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp với kết quả giao dịch được thực hiện tại ngày giao dịch. 

2. Hiệu lực áp dụng  
• Phụ lục này được lập dựa trên sự nhất trí giữa hai bên trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, Bên A cam kết 

không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp yêu cầu bồi thường nào đối với Bên B – Pinetree. Bên A 

hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả hậu quả phát sinh từ việc thực hiện phụ lục này.  

• Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán vô hiệu 

hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt.  

• Phụ lục này là thỏa thuận giữa 2 bên trong phạm vi hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, không 

phụ thuộc vào chuyên viên quản lý tài khoản thực hiện lệnh cho Bên A. 

Hà Nội, ngày …..... tháng .....… năm 20.....…  

Chuyên viên quản lý tài khoản  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Đại diện Bên B 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
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