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NỘI DUNG HỢP ĐỒNG: 

Hợp đồng này quy định về việc Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ liên quan 

đến chứng khoán tại DAS với các điều kiện và điều khoản như sau: 

Điều 1: Giải thích thuật ngữ 

1. “Giao dịch trực tuyến” là việc khách hàng thực hiện và DAS chấp thuận thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán trên 

tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại DAS mà các giao dịch đó được thực hiện thông qua các phương 

tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi internet, điện thoại, tin nhắn SMS, email, web -chat và các phương tiện 

điện tử khác mà DAS triển khai sử dụng. 

2. “Dịch vụ giao dịch trực tuyến” là dịch vụ do DAS cung cấp cho Khách hàng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán, 

đặt lệnh mua bán chứng khoán, hủy lệnh mua bán chứng khoán, nhận kết quả mua bán chứng khoán theo quy định hiện 

hành, cũng như các yêu cầu hỗ trợ giao dịch chứng khoán khác, các tiện ích trực tuyến khác (chuyểnnhượng quyền thu  

tiền bán chứng khoán, chuyển tiền trực tuyến,khách hàng xác nhận lệnh giao dịch thực hiện theo yêu cầucủa khách 

hàng... ) được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử. 

3. “Hệ thống” là hệ thống do DAS thiết lập để thực hiện các giao dịch trực tuyến bao gồm các phần mềm, tiện ích, ứng 

dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền chính của DAS là www.dag.vn. 

4. “Tên đăng nhập” là dãy ký tự do DAS cung cấp và Khách hàng dùng để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến. 

5. “Mật khẩu” là dãy mã hiệu do DAS cung cấp khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và Khách hàng có 

thể thay đổi tùy thích và liên tục để bảo mật thông tin của mình. 

Điều 2. Tài khoản lưu ký và giao dịch chứng khoán  

Khách hàng đề nghị DAS mở tài khoản lưu ký và giao dịch chứng khoán (gọi chung là tài khoản giao dịch chứng khoán) 

để thực hiện giao dịch chứng khoán tại DAS. Toàn bộ số tiền, chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến tiền, chứng 

khoán của Khách hàng sẽ được quản lý, hạch toán trên số tài khoản được DAS cấp cho Khách hàng tại phần đầu của 

Hợp đồng này.  

Điều 3: Phạm vi Hợp đồng 

1. Thông qua Hợp đồng này, DAS đồng ý mở một tài khoản giao dịch chứng khoán cho Khách hàng tại DAS và đồng ý 

cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Khách hàng bao gồm: 

a. Môi giới chứng khoán, cung cấp kết quả giao dịch chứng khoán cho Khách hàng;  

b. Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam; 

c. Dịch vụ giao dịch ký quỹ và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác khi có sự thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ đó;  

d. Các dịch vụ liên quan đến giao dịch trực tuyến: Tra cứu thông tin đầu tư, thông tin thị trường; các công cụ cho phép 

Khách hàng đặt lệnh mua, bán, hủy và sửa lệnh trong giao dịch chứng khoán tại DAS; truy cập vào tài khoản chứng 

khoán, truy cập bảng giá trực tuyến, thống kê thị trường… 

e. Và những dịch vụ trực tuyến khác. 

2. Trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho DAS nhân danh và thay mặt Khách 

hàng thực hiện các công việc:  

a. Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch chứng khoán;  

b. Thực hiện các quyền lợi hợp pháp khác gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng khi Khách 

hàng yêu cầu; 

c. Tự động trích số chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của Khách hàng để thanh toán những lệnh bán 

được thực hiện; 

d. Bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán 

cho các nghĩa vụ của Khách hàng với DAS theo quy định về các điều kiện sử dụng các sản phẩn dịch vụ của DAS, 

khi Khách hàng sử dụng dịch vụ đó; 

e. Thu tiền bán chứng khoán và ghi tăng số tiền này vào tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc chuyển số tiền này vào 

tài khoản lưu ký chứng khoán của Khách hàng; 

f. Trong trường hợp khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ chuyển nhượng quyền thu tiền bán tự động đối với lệnh bán 

khớp chưa thanh toán để thanh toán tiền mua chứng khoán trong ngày. Về thời gian sử dụng dịch vụ , khách hàng sẽ 

tự đăng ký trực tuyến hoặc thông báo cho cán bộ đăng ký. Mọi hợp đồng chuyển nhượng quyền thu tiền bán chứng 

khoán phát sinh liên quan đến dịch vụ , Khách hàng chấp nhận và đồng ý thanh toán khi tiền bán chứng khoán về theo 

quy định VSD. Phương thức xác định giá trị chuyển nhượng thu tiền bán chứng khoán như sau: 

Giá trị chuyển nhượng  = Giá trị mua chứng khoán + phí mua– Tiền mặt có sẵn trong tài khoản 
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Điều 4: Biểu phí dịch vụ 

DAS có quyền thu và thay đổi phí/ lệ phí theo quy định. Biểu phí thay đổi sẽ được thông  báo tại sàn giao dịch của DAS 

và trên trang thông tin điện tử của DAS là www.dag.vn trước khi biểu phí có hiệu lực. 

Điều 5: Phương thức giao dịch 

1. DAS nhận lệnh của Khách hàng qua các hình thức sau: Nhận lệnh trực tiếp từ ph iếu lệnh của Khách hàng, nhận lệnh 

gián tiếp qua Internet, điện thoại, fax, email, … theo thỏa thuận giữa Khách hàng và DAS. Khi Khách hàng đặt lệnh theo 

hình thức nào đều phải tuân thủ các điều kiện do DAS quy định đối với hình thức đặt lệnh đó.  

2. Khách hàng lựa chọn các hình thức giao dịch điện tử có thể gọi đến số điện thoại tại DAS hoặc vào website www.dag.vn 

để đặt lệnh trực tuyến. DAS sẽ cấp cho Khách hàng tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập, Khách hàng được quyền 

thay đổi mật khẩu, có trách nhiệm quản lý và bảo mật mật khẩu trong giao dịch. 

Điều 6: Bảo mật 

1. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật, không cung cấp cho người khác các thông tin như tên đăng nhập/ mật khẩu; các 

lệnh mua bán; lệnh yêu cầu hỗ trợ giao dịch; và các lệnh khác. 

2. Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin bảo mật nêu trên không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì phải 

thông báo ngay cho DAS, nếu khách hàng không thông báo mà tự xử lý dẫn đến thiệt hại, thì Khách hàng phải tự chịu 

trách nhiệm. 

3. DAS có trách nhiệm khắc phục sự số, bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng, không được quyền tiết lộ cho bên 

thứ ba nào, trừ khi phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhà nước. Trong trường hợp Khách hàng bị 

quên hay mất tên đăng nhập/ mật khẩu, DAS khôi phục lại theo yêu cầu của Khách hàng. 

Điều 7: Quyền của Khách hàng 

1. Sở hữu hợp pháp tiền và chứng khoán mà Khách hàng ủy thác cho DAS lưu giữ trong tài khoản giao dịch chứng khoán 

của Khách hàng; 

2. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán (lệnh bán, mua, sửa và  hủy) thông qua DAS theo các quy định hiện hành của pháp luật 

và quy trình, quy định của DAS; 

3. Được hưởng các khoản lãi suất không kỳ hạn trên số dư tiền trong tài khoản. Mức lãi suất do Ngân hàng nơi DAS mở tài 

khoản cho Khách hàng công bố theo từng thời kỳ; 

4. Yêu cầu DAS thông báo kết quả giao dịch chứng khoán và thông tin về tiền, chứng khoán trong tài khoản giao dịch 

chứng khoán; 

5. Được hưởng các khoản lợi nhuận phát sinh, và đầy đủ các quyền liên quan từ số chứng khoán mà Khách hàng sở hữu 

(bao gồm: quyền nhận cổ tức, lãi trái phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền biểu quyết của cổ đông….) do DAS lưu giữ theo 

quy định của Pháp luật và các quy định khác được áp dụng;  

6. Được quyền yêu cầu chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản vào một tài khoản khác d o Khách hàng 

chỉ định. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về yêu cầu chuyển tiền của mình và các chi phí phát sinh (nếu có);  

7. Yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ số tiền, chứng khoán khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm 

dứt Hợp đồng; 

8. Được ủy quyền cho DAS hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện giao dịch và các dịch vụ khác trong phạm vi nội dung 

được quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 8: Nghĩa vụ của Khách hàng 

1. Cam đoan những thông tin được liệt kê trong Hợp đồng này là đầy đủ và trung thực. Khác h hàng phải thông báo cho 

DAS khi phát sinh những thay đổi có liên quan. Trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Khách hàng 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật, đền bù thiệt hại cho DAS do việc cung cấp thông tin sai của Khách 

hàng gây ra; 

2. Khi đặt lệnh giao dịch, Khách hàng phải đảm bảo đủ số dư tiền đối với lệnh mua chứng khoán hoặc chứng khoán đối với 

lệnh bán chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ giao dịch theo quy định về tỷ 

lệ ký quỹ của DAS. Ngoài những quy định trên Khách hàng còn phải tuân thủ những quy định về giao  dịch chứng khoán 

của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và theo quy định của DAS;  

3. Khi Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại DAS, Khách hàng đã tìm hiểu đầy đủ về dịch vụ giao dịch trực 

tuyến của DAS, tự nguyện đăng ký tham gia vàchấp thuận những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến như quy định 

tại Bản công bố rủi ro của DAS; 

4. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật và việc sử dụng các thông tin định dạng, mật mã, số tài khoản và bất 

kỳ lệnh nào hoặc thông tin nào DAS nhận được thì đều được coi là lệnh củaKhách hàng;  

5. Thanh toán các khoản phí môi giới và các khoản phí khác phát sinh trong quá trình giao dịch do DAS thực hiện theo 

lệnh của Khách hàng. Các khoản phí này do DAS công bố từng thời kỳ, phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật. 

Nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà Khách hàng không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ thì 

http://www.dag.vn/
http://www.dag.vn/
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ngoài nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền nêu trên, Khách hàng còn phải trả thêm mức phí thu xếp  vốn đối với số tiền 

chậm thanh toán, nhân với số ngày chậm thanh toán. Khách hàng cũng đồng ý, trong trường hợp đến hạn thanh toán, nếu 

Khách hàng chưa thanh toán hết các khoản phí cho DAS, DAS có toàn quyền trích trong tài khoản tiền của Khách hàng 

để thu hồi các khoản nợ, hoặc bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của 

Khách hàng theo mức giá mà DAS có toàn quyền quyết định để thu hồi nợ. Nếu số tiền thu được từ việc bán chứng 

khoán còn dư DAS sẽ hoàn trả cho Khách hàng, nếu số tiền thu được từ việc bán chứng khoán mà không đủ để thanh 

toán các khoản nợ của Khách hàng, Khách hàng phải nộp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng theo đây đồng ý sẽ 

không khiếu nại hoặc khiếu kiện DAS về số lượngvà/hoặc giá bán tài sản để thanh toán cho khoản nợ của Khách hàng;  

6. Mặc nhiên chấp nhận kết quả giao dịch do DAS thực hiện theo lệnh của Khách hàng;  

7. Thanh toán các khoản thuế trong giao dịch chứng khoán và thu nhập có liên quan cho cơ quan thuế, bằng cách tự thanh 

toán hoặc đề nghị DAS thanh toán thay. 

8. Cam kết thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của DAS và pháp luật hiện hành.  

9. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật: 

a. Tính xác thực của các thông tin về Khách hàng và các giao dịch Khách hàng đã cung cấp cho DAS;  

b. Những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo trên TKGDCK phát sinh do lỗi của Khách hàng trong việc khai báo , 

cung cấp hoặc bảo mật thông tin. 

10. Thông báo kịp thời với DAS khi phát hiện thấy những sai sót, nhầm lẫn trên TKGDCK hoặc tài khoản bị người khác lợi 

dụng; 

11. Hoàn trả ngay cho DAS những khoản ghi có không phải của Khách hàng khi phát hiện ra việc hạch toán sai hoặc khi 

nhận được thông báo của DAS mà Khách hàng không chứng minh được quyền thụ hưởng.  

Điều 9: Quyền của DAS 

1. Được quyền trích tiền và/hoặc chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch 

của Khách hàng đã được khớp lệnh; 

2. Hưởng phí Môi giới và các khoản phí khác phù hợp với quy định của Pháp luật bằng cách trích trên số dư tiền của 

Khách hàng các khoản phí nêu trên; 

3. Được phép sử dụng số dư tài khoản của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ nợ phát sinh từ Hợp đồng và Phụ lục 

Hợp đồng (nếu có). Trong trường hợp số dư trên tài khoản của Khách hàng không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ 

phát sinh nêu trên, DAS có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường các thiệt hại (nếu có);  

4. Phối hợp với tổ chức lưu ký nơi Khách hàng mở tài khoản lưu ký chứng khoán để hạch toán, thanh toán các khoản giao 

dịch của Khách hàng; 

5. Được thực hiện các giao dịch hoặc tác nghiệp để đảm bảo cho những giao dịchđầy đủ và chính xác đối với Khách hàng 

và DAS; 

6. Được Khách hàng ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán theo giấy ủy quyền và thanh toán các khoản thuế cho cơ 

quan thuế theo ủy quyền hoặc quy định của Pháp luật. 

7. Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển nhượng quyền thu tiền bán tự động : 

a. Đồng ý để DAS được quyền chủ động trích tiền từ TKGDCK của Khách hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng mà khách 

hàng đã đăng ký với DAS trích tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng để thu lạ i giá trị ứng trước và phí ứng 

trước theo mức phí quy định hiện hành của DAS ngay khi tiền bán chứng khoán về TKGDCK này.  

b. Hoàn trả lại cho DAS giá trị ứng trước và phí ứng trước phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của DAS nêu 

kết quả khớp lệnh bán chứng khoán nói trên bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán 

vì bất kỳ lý do gì. 

8. Được phong tỏa của Khách hàng trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định;  

9. Có quyền không thực hiện các lệnh giao dịch/yêu cầu sử dụng dịch vụ của Khách hàng, giữ lại tang vật và thông báo 

ngay với cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý nếu phát hiện trường hợp Khách hàng vi phạm các thỏa thuận với DAS, 

quy định của DAS hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật;  

10. Được tự động trích tiền từ TKGDCK của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

a. DAS phát hiện đã có ghi nhầm vào tài khoản của Khách hàng;  

b. Quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc Khách hàng phải thanh toán một số nghĩa vụ.  

Điều 10: Nghĩa vụ của DAS  

1. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Khách hàng như quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này. Nếu có 

bất kỳ sự cố nào xảy ra dẫn đến việc tạm ngừng hoặc giảm sút chất lượng cung cấp dich vụ, DAS phải kịp thời thông 

báo cho Khách hàng; 
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2. Đảm bảo cung cấp thuận tiện, đầy đủ an toàn dịch vụ giao  dịch trực tuyến cho Khách hàng; 

3. Thực hiện các lệnh giao dịch của Khách hàng phù hợp với quy định của Pháp luật;  

4. Lưu giữ chứng khoán, thanh toán, bù trừ và giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật;  

5. Quản lý và tách biệt tiền, chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng với DAS và Khách hàng 

khác; 

6. Không được sử dụng tiền, chứng khoán của Khách hàng khi không có lệnh hoặc ủy quyền của Khách hàng trừ trường 

hợp theo ghi nhận tại khoản 10, Điều 9 Hợp đồng này và trường hợp DAS thực hiện theo quy định về việc thu hồi các 

khoản nợ do Khách hàng sử dụng dịch vụ mà chưa thanh toán đầy đủ cho DAS;  

7. Bảo mật thông tin về Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của Pháp luật;  

8. Gửi thông báo kết quả giao dịch, thông báo số dư tài khoản của Khách hàng theo yêu cầu của Khách hàng;  

9. Bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho Khách hàng trong trường hợp sai sót thực hiện giao dịch phát sinh do lỗi của DAS.  

Điều 11: Cam kết của hai bên 

1. Khi ký kết Hợp đồng này Khách hàng thừa nhận đã nghiên cứu  kỹ các quy định về giao dịch chứng khoán và việc đầu tư 

vào chứng khoán luôn hàm chứa rủi ro cao;  

2. DAS đã cung cấp và hướng dẫn đầy đủ về những quy định về giao dịch chứng khoán, và hướng dẫn về cách thức thực 

hiện giao dịch theo quy định của Pháp luật và của DAS cho Khách hàng; 

3. Khách hàng tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến và ý thức được rằng luôn tiềm ẩn rủi ro về kỹ thuật 

như đường truyền bị gián đoạn, hoạt động kết nối bị trì hoãn do sự tấn công của virus, từ phía nhà cung cấp dịch vụ 

internet hay dịch vụ viễn thông, sự cố từ phần mềm giao dịch cũng như các thiết bị hỗ trợ bằng điện thoại hoặc giao dich 

trực tuyến. Khách hàng đồng ý chịu mọi rủi ro phát sinh (nếu có). DAS không có nghĩa vụ đối với các vấn đề bồi thường 

phát sinh từ những sự cố nêu trên. Điều 12: Giải quyết tranh chấp  

4. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này phải được giải quyết bằng hòa giải trên cơ sở thương lượng và bình đẳng. 

Trường hợp hòa giải không thành, một trong hai bên có thể đưa tranh chấp đến cơ quan chuyê n môn để giải quyết hoặc 

Tòa án có thẩm quyền để xét xử theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

Điều 12: Điều khoản thi hành  

1. Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp luật Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung 

nào đều phải được thông báo và chấp thuận của hai bên bằng văn bản;  

2. Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp: Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng; Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, 

thực hiện hành vi bị cấm; Khách hàng là pháp nhân phá sản, giải thể, sáp nhập, chia tách, hợp nhất; Khách hàng là cá 

nhân chết; các trường hợp khác theo quy định pháp luật. 

3. Trường hợp DAS rút nghiệp vụ Môi giới, giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép , hợp đồng sẽ chấm 

dứt, các tài khoản sẽ được đóng hoặc chuyển giao cho Công ty chứng khoán khác theo thỏa thuận với Khách hàng.  

4. Trong trường hợp Khách hàng mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại tổ chức lưu ký khác, khi mở tài khoản giao dịch 

chứng khoán tại DAS thì chỉ áp dụng những điều khoản quy định về giao dịch chứng khoán;  

5. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.  

   

 

 


