PHIẾU LỆNH CHUYỂN NHƯỢNG/TRANSFER ORDER
(Nhà phân phối sẽ điền vào) /(to be inserted by Distributor )

QUỸ MỞ CỦA VCBF/VCBF OPEN-ENDED FUNDS

SỐ ĐĂNG KÝ:
APPLICATION NUMBER:

CMND-Hộ chiếu-ĐKKD:

Vui lòng điền đầy đủ lệnh mua này bằng chữ viết hoa và
mực đen hoặc xanh, và ký vào tất cả các chỗ theo yêu cầu.
Vui lòng chuyển đơn điền đầy đủ này cho Đại lý Phân phối
của bạn.

ID-Passport-Business Registration no.:

Số tài khoản Người sở hữu Đơn vị Quỹ của Tôi/Chúng tôi là:
My/Our Unitholder Account Number is:

Please complete this order form in full using BLOCK capitals and
black or blue ink, and sign it at the places indicated. Please return
the completed form to your Distributor.

Tôi/Chúng tôi yêu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu đơn vị của các Quỹ mở sau của VCBF:

I/we request the transfer of ownership of Units of the following Open-Ended Funds of Vietcombank Fund Management:

Tên Quỹ/Fund Name

Số lượng Đơn vị (bằng số)/ Number of Units (in numbers)

Số lượng Đơn vị (bằng chữ)/Number of Units (in words)

VÀ Tôi/Chúng tôi yêu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu đơn vị của các Quỹ mở sau của VCBF nêu trên cho:

AND I/we request the transfer of ownership of Units of the above Open-Ended Funds of Vietcombank Fund Management to:

hoặc/or

CHỦ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

INDIVIDUAL ACCOUNT HOLDER

Ông/Mr.

CHỦ TÀI KHOẢN TỔ CHỨC

INSTITUTIONAL ACCOUNT HOLDER

Bà/Ms.

Dành cho cá nhân: Họ /Tên

Dành cho tổ chức: Tên công ty

For individuals: Last / Given Name

For Insitutionals: Company Names

Xin đánh dấu vào ô mô tả chính xác nhất lý do chuyển nhượng / Please tick the box that best describes the reason for the transfer:
Quà tặng
Gift

Thừa kế

Inheritance

Theo lệnh của tòa
By court order *)

Khác (xin nêu rõ):

Other (please specify):

(*) Xin cung cấp giấy tờ liên quan/Please provide supporting documentation

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN/ACCOUNT REGISTRATION
Người nhận hiện không phải là Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ của VCBF và Đơn Đăng Ký hoàn chỉnh được đính kèm
The recipient is not an existing Unitholder of VCBF funds and a completed Application Form is attached.

Người nhận hiện là Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ của các Quỹ của VCBF với (các) số Tài khoản Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ
The recipient is an existing Unitholder of VCBF funds with Unitholder Account Number(s):

Số tài khoản Người Sở Hữu Đơn Vị Quỹ của người nhận/Unitholder Account Number of the recipient

CHỮ KÝ VÀ TUYÊN BỐ/SIGNATURES AND DECLARATIONS
Nhà đầu tư /Người được ủy quyền

Account Holder/Authorised representative:

Họ tên/Full name:
(bằng chữ/in writing)

Chữ ký (Đóng dấu)/Signature (Seal):

Địa điểm/Place:

Ngày(ngày/tháng/năm)
Date: (dd/mm/yyyy)

THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/DISTRIBUTOR DETAILS
Mã số Đại lý phân phối/Distributor Number:

Tên và Chữ ký của Nhân viên Phân phối:
Name and Signature of Distributor Officer:

Tên Đại lý phân phối /Distributor Name:
Nhân viên nhận lệnh/Name of Person receive the Order:
Nhân viên kiểm soát/Name of Supervisory Officer:

Thời gian và ngày nhận /Time and Date received

Thời gian và ngày chuyển /Time and Date Transmitted

