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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SẢN PHẨM T5 

Của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank 

Khách hàng có các thông tin sau đây: 

Tên Khách hàng*:  ..............................................................................................................................  

Địa chỉ*:  ............................................................................................................................................  

Điện thoại*: .............................Fax:  ....................... Email*: ..............................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/QĐTL/GPĐT*: ........................................................................  

Ngày cấp*:  ....................  Nơi cấp*: ...................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): . .............................. Chức vụ:  ................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ............................ Cấp ngày: ................... Nơi cấp: .............................  

Người được ủy quyền của Khách hàng tổ chức/cá nhân:  ........................... Chức vụ:  ......................  

Hợp đồng/giấy uỷ quyền số:  ..................................... Ngày................... của ......................................  

Sau khi đã xem xét, đồng ý các quy định, Điều khoản và Điều kiện sử dụng sản phẩm T5 

của VPBankS, tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank cung cấp sản phẩm cho 

Tài khoản sau: 

 

 

 Ngày ……tháng……năm….. 

 KHÁCH HÀNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đồng ý cung cấp Sản phẩm T5 cho Khách hàng theo Các 

điều khoản và điều kiện sử dụng được đính kèm.                                                                                                                         

 

Nhân viên TVĐT & 

MGCK 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nhân viên tiếp nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ……tháng……năm…… 

Đại diện có thẩm quyền của 

VPBankS 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM T5 

 

Nội dung của Các điều khoản và điều kiện sử dụng Sản phẩm T5 dưới đây ràng buộc về mặt pháp 

lý giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS).  

Điều 1. Đối tượng Khách hàng của Sản phẩm T5 

Là các nhà đầu tư sử dụng dịch vụ tại VPBankS (cá nhân/tổ chức) có nhu cầu sử dụng tiền vay 

để mua chứng khoán niêm yết trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBankS theo 

danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ do VPBankS ban hành theo từng thời kỳ 

và đăng ký sử dụng Sản phẩm T5 theo quy định của VPBankS. 

Điều 2. Các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm và thời gian cung cấp  

Sản phẩm T5 được áp dụng kể từ ngày VPBankS phê duyệt yêu cầu sử dụng sản phẩm của 

Khách hàng đến khi Khách hàng có yêu cầu ngừng sử dụng sản phẩm bằng văn bản hoặc khi 

VPBankS có thông báo dừng triển khai Sản phẩm T5 hoặc khi VPBankS tạm ngừng/chấm dứt 

cung cấp Sản phẩm T5 đối với Khách hàng. Các điều khoản và điều kiện sử dụng Sản phẩm 

T5 được VPBankS thông báo công khai trên website và có thể được VPBankS điều chỉnh vào 

từng thời điểm mà VPBankS cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng 

khoán. 

Điều 3. Sản phẩm T5 

3.1.Sản phẩm T5: Là sản phẩm ưu đãi về lãi suất, phí giao dịch,... áp dụng cho đối tượng Khách 

hàng nêu tại Điều 1 của Các điều khoản điều kiện sản phẩm này. Khách hàng đăng ký sử dụng 

Sản phẩm T5 được hưởng lãi suất ưu đãi sản phẩm T5 trong khoảng thời gian từ ngày 

VPBankS giải ngân khoản vay cho Khách hàng đến ngày thứ 5 khi đặt lệnh giao dịch mua ký 

quỹ, cụ thể như sau: 

- Sau ngày T+5 trở đi, nếu Khách hàng không thanh toán một phần/toàn bộ khoản vay T5, 

Khách hàng phải chịu mức lãi suất điều chỉnh được VPBankS công bố từng thời kỳ trên phần 

dư nợ còn lại; 

- Lãi suất ưu đãi T5, lãi suất điều chỉnh T5, lãi suất ứng trước tiền bán chứng khoán do VPBankS 

toàn quyền quyết định, điều chỉnh và công bố từng thời kỳ; 

- Khách hàng được hưởng mức phí giao dịch theo Thông báo của VPBankS từng thời kỳ; 

- Trường hợp ngày T+5 trùng vào ngày nghỉ sẽ được hiểu là ngày làm việc tiếp theo. 
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3.2.Vào cuối ngày giao dịch, VPBankS căn cứ vào lệnh mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ để xác 

định số tiền cho vay T5 theo công thức sau:  

Số tiền 

cho vay 

T5 

= 

Tổng giá trị 

chứng khoán 

khớp lệnh mua 

+ 
Phí giao dịch 

mua 
- Tiền mặt 

 

Trong đó:         

• Số tiền cho vay T5 là số tiền thực tế VPBankS giải ngân cho Khách hàng trên tài 

khoản giao dịch ký quỹ; 

• Phí giao dịch mua áp dụng theo chính sách sản phẩm T5 của VPBankS từng thời 

kỳ; 

• Tiền mặt là số tiền hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng. 

- Khi tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng có tiền mặt (Khách hàng nộp/chuyển vào 

và/hoặc tiền bán chứng khoán về tài khoản), hệ thống sẽ tự động thu nợ theo nguyên tắc thu 

nợ của VPBankS từng thời kỳ. Trường hợp Khách hàng có đề nghị thanh toán nợ trong hạn, 

Khách hàng có thể tự lựa chọn riêng từng khoản vay để trả nợ. 

3.3. Trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm T5: Các giao dịch ký quỹ phát sinh của Khách hàng 

được áp dụng theo chính sách Sản phẩm T5; Phí giao dịch, Lãi suất theo các sản phẩm/chính 

sách khác của VPBankS áp dụng cho Khách hàng trước thời gian này sẽ tạm dừng để áp dụng 

theo chính sách Sản phẩm T5. 

Thời gian hiệu lực của sản phẩm T5: Từ ngày Khách hàng đăng ký và được Công ty chấp 

thuận gọi chung là “ngày bắt đầu” cho đến khi Khách ngừng và được Công ty chấp thuận 

ngừng sử dụng sản phẩm T5 hoặc có thông báo ngừng áp dụng sản phẩm T5 của Công ty gọi 

chung là “ngày kết thúc”. 

3.4. Khi Khách hàng không còn sử dụng Sản phẩm T5, các khoản vay giao dịch ký quỹ của Khách 

hàng phát sinh sau thời điểm kết thúc Sản phẩm T5 mặc nhiên được áp dụng theo chính sách 

chung của dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán tại VPBankS.  

3.5. Các khoản vay giao dịch ký quỹ của Khách hàng phát sinh trong thời gian hiệu lực của Sản 

phẩm T5 sẽ được áp dụng theo lãi suất của Sản phẩm T5 cho tới hết thời hạn khoản vay hoặc 

khi có phê duyệt khác được VPBankS chấp thuận. 

3.6. VPBankS thông báo các thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm T5 đến Khách hàng 

thông qua một và/hoặc các phương thức sau: Thông báo công khai tại các điểm giao dịch của 
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VPBankS, công bố trên website của VPBankS, hoặc gửi tới địa chỉ email/SMS của Khách 

hàng đã đăng ký với VPBankS. 

Điều 4. Các rủi ro liên quan 

4.1. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc sử dụng Sản phẩm T5 luôn tồn tại những rủi ro 

tiềm tàng do lỗi hệ thống giao dịch hoặc từ bất cứ bên thứ ba nào khác. 

4.2. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc 

sử dụng sản phẩm mà không khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu VPBankS phải bồi thường bất 

kỳ thiệt hại nào phát sinh. 

Điều 5. Thông báo mặc định 

5.1. Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng Sản phẩm T5 không loại trừ hoặc làm mất quyền và 

nghĩa vụ của Khách hàng được  quy  định tại Hợp đồng mở  tài  khoản  giao  dịch  chứng 

khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với VPBankS và/hoặc bên thứ ba. 

5.2. Khi sử dụng sản phẩm, hệ thống giao dịch của VPBankS sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch do 

chính Khách hàng thực hiện xác định khi hệ thống nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng 

mà hệ thống yêu cầu, bao gồm tên, tài khoản giao dịch, mật khẩu truy cập phù hợp với những 

thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với VPBankS. 

Điều 6. Phí và lãi suất 

Phí và Lãi suất cho Sản phẩm T5 được áp dụng theo quy định của VPBankS. Mức Phí và Lãi 

suất này có thể được VPBankS điều chỉnh tùy vào từng thời điểm mà VPBankS cho là hợp lý, 

và sẽ thông báo sự thay đổi này trên website của VPBankS trước khi áp dụng mà không cần 

sự chấp thuận của Khách hàng. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt 

7.1. VPBankS có quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng sản 

phẩm này vào bất cứ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. 

7.2. VPBankS bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp Sản phẩm T5 đối với Khách 

hàng khi có thông báo trước cho Khách hàng. 

7.3. VPBankS có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp sản phẩm nếu Khách hàng vi phạm 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng Sản phẩm T5, các quy định khác của VPBankS hoặc 

trong trường hợp theo đánh giá của VPBankS, Khách hàng không còn đủ điều kiện sử dụng 

sản phẩm.  
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7.4. Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng Sản phẩm T5 vào bất kỳ thời điểm nào với 

điều kiện chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của VPBankS và được VPBankS 

xác nhận bằng văn bản. 

7.5. Việc cung cấp sản phẩm sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng mở tài  khoản  giao  dịch  chứng  

khoán chấm dứt vì bất kỳ lý do nào. 

Điều 8. Điều khoản chung 

8.1. Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức sử dụng 

sản phẩm tại VPBankS và tự nguyện tham gia đăng ký, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng 

ý và cam kết thực hiện Các điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm này và các biểu phí liên 

quan hiện hành được VPBankS ban hành. 

8.2. Khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của 

VPBankS khi đăng ký và trong quá trình sử dụng Sản phẩm T5.  

8.3. Sản phẩm T5 không chứa bất kỳ cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nôi dung nào trái pháp luật. 

Quyết định đăng ký tham gia hay các giao dịch khác về chứng khoán là quyết định của Khách 

hàng và VPBankS được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề nào phát sinh 

từ và/hoặc liên quan đến Sản phẩm T5 ở bất cứ thời điểm nào. 

8.4. Các điều khoản khác không được quy đinh tại đây sẽ được điều chỉnh bởi Hợp đồng Mở tài 

khoản giao dịch chứng khoán. 

8.5. Trong trường hợp có bất kỳ mẫu thuẫn nào trong việc giải thích Các điều khoản và điều kiện 

này với các Hợp đồng đã ký khác thì các điều kiện và điều khoản theo Hợp đồng mở tài khoản 

giao dịch chứng khoán sẽ được ưu tiên tham chiếu và áp dụng./ 

 

 

 

 


