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PHIẾU ĐỀ NGHỊ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN
Ngày ……… /………. /20……

I.

Mẫu số 01/DVCK/0318

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TVSI:

044C

-

CHỦ TÀI KHOẢN:
CMND/ HỘ CHIẾU/
ĐKKD:

Số:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC:

Họ tên:

Ngày cấp:

Nơi cấp:
Chức vụ:

Theo Giấy ủy quyền:
Số:

CMND/ HỘ CHIẾU:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

II. ĐỀ NGHỊ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN
Căn cứ vào các lệnh bán chứng khoán đã được thực hiện thành công tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), tôi/ chúng
tôi đề nghị TVSI cho tôi/ chúng tôi được ứng trước tiền bán chứng khoán theo nội dung chi tiết như sau:
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ĐỀ NG Ị ỨNG TRƯỚC

án chứng khoán

SỐ TIỀN ĐỀ NGHỊ ỨNG TRƯỚC (VND)

Tổng số tiền bán (VND)

ỨNG TRƯỚC
TOÀN BỘ

1



2



III. C
1.
2.
3.

4.

5.

6.

KẾT CỦ K ÁCH HÀNG
Tôi/ chúng tôi đồng ý nhận nợ vô điều kiện đối với khoản tiền đã được TVSI ứng trước cho tôi/ chúng tôi nêu trên.
Tôi/ chúng tôi đã biết và đồng ý với mức Phí ứng trước tiền bán và việc thanh toán toàn bộ khoản Phí ứng trước tiền bán tương ứng với
theo quy định của TVSI từng thời kỳ tương ứng với khoản đề nghị ứng trước tiền bán tại Mục II nêu trên.
Bằng Phiếu đề nghị này, tôi/ chúng tôi ủy quyền toàn bộ và không hủy ngang cho TVSI được chủ động trích tiền từ tài khoản giao dịch
chứng khoán của tôi/ chúng tôi tại TVSI để hoàn trả số tiền đã được TVSI ứng trước ngay khi tiền bán chứng khoán được chuyển về tài
khoản giao dịch chứng khoán của tôi/ chúng tôi.
Trong vòng 03 ngày kể từ ngày TVSI thực hiện ứng tiền theo Phiếu đề nghị này, tôi/ chúng tôi cam kết hoàn trả/ th nh toán cho TVSI số
tiền đã được TVSI ứng trước và h ứng trước tiền bán tương ứng với khoản tôi/ chúng tôi chư hoàn trả/ thanh toán thiếu bằng tài sản
ho c nguồn tài ch nh khác củ tôi/ chúng tôi nếu xảy ra một trong các trường hợp:
(i) Một/ một số/ toàn bộ gi o dịch bán chứng khoán nêu tại Mục II
được thực hiện thành công
(ii) Giao dịch bán chứng khoán nêu tại Mục II thành công nhưng Bên mua chứng khoán không th nh toán ho c th nh toán không đủ
cho TVSI số tiền u chứng khoán.
Th nh toán số tiền ãi chậ trả nếu không hoàn trả đúng thời hạn các khoản tiền nêu tại Điểm 4. Mục III trên các cơ s ãi su t chậ trả
bằng
ức ãi su t à TVSI áp dụng để t nh
ứng trướ t ền bán số tiền gốc à khoản tiền TVSI đã ứng trước tương ứng với
khoản tôi/ chúng tôi chư hoàn trả/ thanh toán thiếu và số ngày thực tế chậ trả kể từ ngày thứ
tr đi t nh từ ngày TVSI thực hiện
ứng tiền theo hiếu đề nghị này
hịu
i trách nhiệ trước pháp uật về tính chính xác của các thông tin và việc thực hiện đúng các c
kết nêu tại Phiếu đề nghị này.
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C NG T CỔ PH N CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

NHÂN VIÊN DVCK
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