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VCBF CHÍNH THỨC TIẾP NHẬN VAI TRÒ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI QUỸ MỞ TỪ 

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK 

Để ngày càng đáp ứng nhu cầu đầu tư tập trung, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng và tăng thêm quyền lợi cho các Quý nhà đầu tư, kể từ ngày 01/04/2021, vai 

trò đại lý phân phối quỹ mở trước đây thực hiện tại Vietcombank, đã chính thức được 

chuyển giao cho VCBF, công ty con của Vietcombank. 

Theo đó, các Nhà đầu tư mở tài khoản đầu tư Quỹ mở VCBF tại ngân hàng Vietcombank 

sẽ được chuyển sang đầu tư trực tiếp với tài khoản đăng ký tại VCBF. Việc chuyển đổi cực 

kỳ dễ dàng và sẽ được hướng dẫn cụ thể bởi VCBF tới từng nhà đầu tư qua email và 

thư bưu điện trong thời gian sớm nhất. 

Quyền lợi của Nhà đầu tư khi thực hiện việc chuyển đổi hoàn toàn được đảm bảo: 

- Số dư trên tài khoản đầu tư Quỹ mở VCBF đăng ký tại ngân hàng Vietcombank sẽ 

được chuyển giao đầy đủ và chính xác sang tài khoản đầu tư tại VCBF.   

- Nhà đầu tư được lựa chọn giao dịch đầu tư hoàn toàn trực tuyến. 

- Tra cứu giao dịch, khoản đầu tư, lợi nhuận dễ dàng. 

- Nhận được sự hỗ trợ, tư vấn chi tiết đầy đủ từ đội ngũ chuyên viên tư vấn VCBF. 

 

VCBF xin cảm ơn Quý nhà đầu tư đã luôn tin tưởng ủng hộ VCBF và mong tiếp tục được 

đồng hành trên con đường thành công, thịnh vượng của các Quý Nhà đầu tư trong tương 

lai! 


