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PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA INTERNET
(Thuộc hợp đồng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán số…….………/NSI)
I.THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG
Họ và tên:................................................................................... Giới tính: Nam/Nữ
Ngày sinh: .................................... Địa chỉ ........................................................................................
Số CMT/ Hộ chiếu:................ ............... Ngày cấp:.......................Nơi cấp:......................................
Thư điện tử (Email):.......................................................................ĐT liên lạc:.................................
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: 028C..............................................
II. LỰA CHỌN GIỚI HẠN GIAO DỊCH QUA INTERNET CỦA NSI

Giao dịch qua Internet: Chỉ tra cứu số dư

Đăng ký đặt lệnh

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tôi đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán từ xa
của CTCP chứng khoán quốc gia. Tôi hoàn toàn tự nguyện đăng ký tham gia dịch vụ này.
2. Khi sử dụng Giao dịch từ xa Tôi hoàn toàn ý thức được và mặc nhiên thừa nhận các trường
hợp rủi ro bất khả kháng sau:
 Việc truy cập vào Internet hoặc các thiết bị điện tử khác có thể bị hạn chế trong thời
gian khi cầu quá cao, biến động thị trường, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống hoặc
vì bất kỳ một lý do nào khác.
 Các giao dịch được tiến hành thông qua Internet có thể bị gián đoạn do mất đường
truyền hoặc chậm trễ do việc tắc nghẽn đường truyền hay vì lý do khác không thể
dự báo trước và các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Công ty chứng
khoán quốc gia. Tất cả các nguyên nhân trên có thể dẫn đến các chậm trễ trong việc
thực hiện lệnh.
 Dữ liệu trên bảng giá chỉ mang tính tham khảo, dữ liệu có thể không chính xác mà
không thể báo trước do ngoài tầm kiểm soát của NSI. NSI có quyền từ chối thực
hiện các lệnh không phù hợp với các quy định của Sở GDCK HCM và TTGDCK
Hà Nội mà không cần báo trước cho khách hàng.
 Ngoài ra, Tôi cũng thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba
truy cập bất hợp pháp. Do vậy Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo
mật thông tin.
 Tôi đã được thông báo và sẵn sang chấp nhận việc “ Mặc dù dữ liệu giao dịch được
cập nhật liên tục” nhưng tại một thời điểm nhất định, việc phong toả tiền và chứng
khoán có thể chưa kịp thời dẫn đến việc truy vấn số dư chưa chính xác. Ngoài ra,
tần suất cập nhật dữ liệu cũng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào điểu kiện kỹ thuật
thông tin của nhà cung cấp dịch vụ.
3. Tôi đồng ý với những nội dung in trên sổ lệnh giao dịch trực tuyến (sổ lệnh hàng ngày
được in ra từ phần mềm của Công ty) là phù hợp với chi tiết của lệnh đã đặt cùng ngày, sổ
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lệnh GDTT có giá trị pháp lý như phiếu lệnh GD. Khi ký tên vào giấy đăng ký giao dịch từ
xa này, tôi thừa nhận rằng đã được Công ty chứng khoán quốc gia thông báo đầy đủ, rõ
ràng về các rủi ro bất khả kháng trên và đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường
hợp rủi ro xảy ra.
4. Điều kiện sử dụng dịch vụ:
- Khách hàng tự trang bị các phương tiện cần thiết để có thể đặt lệnh giao dịch trực tuyến
trên hệ thống của NSI.
- Khách hàng đã được hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, tự chịu trách nhiệm với những
giao dịch của mình. (Bản hướng dẫn sử dụng dịch vụ gửi kèm khi khách hang đăng kí sử
dụng dịch vụ)
- Khách hàng có trách nhiệm khai báo đúng thư điện tử (Email) và bảo mật email. Sau khi
đăng ký sử dụng dịch vụ khách hàng sẽ được cung cấp “Số Pin giao dịch” qua email, sau
đó khách hàng cài đặt vào máy tính. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm giữ bí mật số Pin
GD này. NSI sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng khai báo sai thư điện
tử và làm lộ số Pin GD.
- Khách hàng hoàn toàn hiểu các phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt
Nam và hiểu luật chứng khoán Việt Nam.
- Mọi khiếu nại được tiếp nhận chậm nhất là 4h cùng ngày giao dịch. Mọi khiếu nại sau thời
gian này sẽ không có hiệu lực.
III. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
1. Khi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể đến Công ty CK NSI để làm
thủ tục chấm dứt sử dụng dịch vụ.
2. Đơn đăng kí sử dụng dịch vụ này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mở TK giao
dịch chứng khoán số 028C……….……/NSI ký ngày …..tháng…..năm 20….
Hà Nội ngày …..tháng……năm 20..
CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG

Duong dan vao tai khoan: http:// etrade.nsi.vn

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Ngày……..tháng……năm 20…

NHÂN VIÊN MỞ TÀI KHOẢN

PHỤ TRÁCH

C.TY CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
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