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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------- 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

 

Hôm nay ngày   tháng    năm         chúng tôi gồm: 

 

BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là Bên A): 

* Họ và tên   :       

Ngày sinh  :    Năm sinh:   Giới tính: 

CMND số  :   Cấp ngày:              tại  

Thường trú    :  

Địa chỉ liên lạc :  

Điện thoại  : 

Email   : 

 Là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán số: 057C..................................... mở tại Công ty 

Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS). 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là Bên B) 

* Họ và tên   :        

Ngày sinh  :    Năm sinh:   Giới tính: 

CMND số  :   Cấp ngày:              tại  

Thường trú    :  

Địa chỉ liên lạc :  

Điện thoại  : 

Email   : 

 

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên đồng ý lập hợp đồng uỷ quyền với nội dung như sau : 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Điều 1. Phạm vi ủy quyền:  

1.1 Bên A ủy quyền cho Bên B và Bên B đồng ý thay mặt Bên A thực hiện các giao 

dịch và công việc trên tài khoản giao dịch mà Bên A là chủ tài khoản bao gồm: 

1.1.1 Lưu ký chứng khoán 

1.1.2 Đặt lệnh giao dịch chứng khoán (mua/bán/sửa/hủy) 

1.1.3 Ứng trước tiền bán chứng khoán 

1.1.4 Rút, chuyển khoản tiền 

1.1.5 Rút tiền mặt 



  Trang2  

1.1.6 Đăng ký mua phát hành thêm, chuyển nhượng quyền mua chứng 

khoán 

1.1.7 Gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán 

1.1.8 Vay cầm cố chứng khoán có trong tài khoản 

1.1.9 Thực hiện các quyền khác của chủ sở chứng khoán 

1.1.10 Tra cứu, in sao kê và nhận các báo cáo giao dịch, thông tin về tài 

khoản. 

1.2 Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Bên B có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên A 

theo quy định của pháp luật; đồng thời, các quyết định của Bên B chính là quyết 

định của Bên A;  

1.3 Khi thực hiện nội dung được ủy quyền, Bên B được toàn quyền thực hiện tất cả 

công việc liên quan đến giao dịch đó theo quy định của Công ty CK KIS Việt Nam. 

Điều 2. Thời hạn ủy quyền  

Thời hạn ủy quyền của Hợp đồng : 

Từ ngày:  / /  đến   / / .Trừ truờng hợp 

Hợp dồng này bị chấm dứt theo quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Quy dịnh về thù lao 

Chi phí và thù lao để thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên theo Hợp 

đồng này đều do hai Bên tự thỏa thuận. 

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A 

4.1 Quyền của Bên A 

 Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy 

quyền nêu trên. 

 Yêu cầu Bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được ủy 

quyền, nếu không có thỏa thuận khác. 

 Được bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận. 

4.2 Nghĩa vụ của Bên A 

 Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc 

được ủy quyền. 

 Chịu trách nhiệm về mọi giao dịch, công việc do Bên B thực hiện nhân danh Bên A 

trong phạm vi ủy quyền. 

 Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Thanh toán chi phí hợp lý mà Bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền 

(nếu có).  

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B 

5.1 Quyền của Bên B 

 Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công 

việc được ủy quyền. 

5.2 Nghĩa vụ của Bên B 
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 Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc 

được ủy quyền. 

 Không đuợc ủy quyền lại cho nguời khác thực hiện các nội dung đuợc ủy quyền 

theo Hợp đồng này. 

 Tuân thủ quy định tại Hợp đồng này, quy định của Công ty KIS Việt Nam, của pháp 

luật và các tổ chức khác có liên quan khi thực hiện nội dung được ủy quyền. 

 Báo cho bên thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền 

và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.    

 Không được thực hiện các giao dịch với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình là 

người được ủy quyền. Quy định này áp dụng với các trường hợp giao dịch thỏa 

thuận 

 Bồi thường thiệt hại cho Bên A, Bên thứ ba (nếu có) trong trường hợp không thực 

hiện, thực hiện không đúng, đầy đủ các thỏa thuận quy định tại Hợp đồng này. 

 Bảo mật thông tin, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy 

quyền. 

 Giao cho Bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy 

quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Cam đoan của các Bên 

6.1 Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:  

 Tất cả các thông tin, giấy tờ mà hai Bên đã xuất trình để giao kết và thực hiện Hợp 

đồng này đều là sự thật, nếu bên nào khai báo và cung cấp thông tin tài liệu không 

đúng sự thật sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm truớc pháp luật và phải bồi thuờng 

toàn bộ mọi thiệt hại gây ra (nếu có); 

 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này với tinh thần 

thiện chí và trung thực; 

 Tất cả các quyền lợi, các lợi ích và các nghĩa vụ (nếu có) phát sinh từ việc Bên B 

thực hiện Hợp đồng này đều do hai Bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm truớc 

pháp luật, trong mọi truờng hợp không ảnh huởng đến Hợp đồng này, cũng như đến 

bên thứ ba; 

 Hợp đồng ủy quyền này của hai Bên không nhằm che giấu hoặc trốn tránh bất cứ 

nghĩa vụ nào đối với Nhà nước, cũng như đối với bất cứ bên thứ ba nào; 

 Ngay sau khi ký Hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Công ty KIS 

Việt Nam về việc ủy quyền này. 

6.2 Trường hợp Bên uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị 

hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; ngay lập tức Bên B phải 

chấm dứt thực hiện các nội dung ủy quyền theo Hợp đồng này, đồng thời thông báo 

bằng văn bản cho Công ty KIS Việt Nam về việc chấm dứt Hợp đồng ủy quyền. Bên 

B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu vẫn cố ý tiếp tục thực hiện 

nội dung ủy quyền. 
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Điều 7. Giải quyết tranh chấp 

7.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh bất kỳ khó khăn trở ngại nào, các 

Bên phải thông báo cho nhau, cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết, khắc phục 

giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa và phải lập biên bản về vấn đề này. 

7.3 Mọi tranh chấp phát sinh, nếu có, liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải 

quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được 

bằng hòa giải, tranh chấp sẽ được Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Tp Hồ Chí 

Minh giải quyết. 

Điều 8. Điều khoản cuối cùng 

8.1 Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hợp đồng ủy quyền này và 

mọi hành vi do bên B nhân danh bên A thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên đây. 

8.2 Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B. 

8.3 Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu 

quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công 

chứng viên dưới đây. 

8.4 Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi 

trong hợp đồng này. 

Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản chính, Bên A giữ 02 (hai) bản chính, 

Bên B giữ 01 (một) bản chính, Văn phòng công chứng giữ 01 (một)  bản chính. 

 

BÊN ỦY QUYỀN                 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 

 

 

 


