ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM SINGLE STOCK SAVING
SINGLE STOCK SAVING REGISTRATION FORM
I.

Thông tin về nhà đầu tư/ Investor Details:

1.

Tên Nhà đầu tư:
Full name of investor:

2

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:
Fund trading account number:

3.

Số CMND/ Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD
ID/ Passport/Business License No.:

Ngày cấp:
Issuing date:

4.

Số điện thoại
Tel:

Email:

II.

Chương trình tiết kiệm đầu tư cổ phiếu định kỳ/ Periodic single stock saving:

Nơi cấp:
Issuing place:

Sau khi xem xét, tôi/chúng tôi xác nhận đã hiểu về các quy định và điểu khoản của sản phẩm Single Stock Saving. Tôi/ Chúng tôi
đăng ký sử dụng sản phẩm Single Stock Saving như sau:
I/we certify to have understood the provisions of Single Stock Saving. I/ We agree to use Single Stock Saving as follows:
Cổ phiếu đầu tư định kỳ:
Name of stock

Mã giao dịch:
Ticker

Số tiền đầu tư hàng tháng (VND):
Monthly investment amount (VND) )
Thời gian đầu tư:
Investment period

36 tháng
36 months

Thời gian bắt đầu tham gia sản phẩm: tháng ……../……………
My/Our Single Stock Saving will commence from the month ……../…………
Ngày………tháng………năm………
Date………month………year……...
Nhà đầu tư / Investor
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

Phần dành cho VNDirect – For VNDirect
Xác nhận của VNDirect/ Confirmation of VNDirect

Số tài khoản SSS của nhà đầu tư: ………………………………………………….

ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM - SINGLE STOCK SAVING
THÁNG 4 NĂM 2019

SINGLE STOCK SAVING – TIẾT KIỆM ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ĐỊNH KỲ
Single Stock Saving

 Single Stock Saving là hình thức tiết kiệm đầu tư bằng cổ
phiếu, thay thế cho hình thức tiết kiệm bằng tiền, vàng, ngoại
tệ truyền thống.
 Nhà đầu tư tiết kiệm một số tiền hàng tháng để mua tích lũy
một cổ phiếu giá trị.
 Single Stock Saving giúp nhà đầu tư chọn được cổ phiếu đầu
tư an tâm nắm giữ trong dài hạn, thiết lập được kỷ luật đầu
tư định kỳ hàng tháng.

Hình thức đầu tư

 Khách hàng nộp tiền định kỳ hàng tháng vào tài khoản SSS
tại VNDIRECT.
 Với số tiền tiết kiệm đó, khách hàng thực hiện đặt mua tối đa
số lượng cổ phiếu đã đăng ký tích lũy đầu tư.

Số tiền tiết kiệm đầu tư
hàng tháng

Tối thiểu 1 triệu đồng

Thời gian tích lũy đầu tư

Tối thiểu 36 tháng

Phí giao dịch tài khoản SSS

0,15%

Cổ phiếu đầu tư




VNDIRECT khuyến nghị danh mục cổ phiếu phù hợp tích lũy
đầu tư.
Khách hàng lựa chọn 1 cổ phiếu từ Menu khuyến nghị hoặc
tự chọn cổ phiếu mà Khách hàng hiểu biết và có nhu cầu tích
lũy đầu tư.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỚI 30/6/2019
Tặng ngay 3 THÁNG MIỄN
PHÍ Gói Tư vấn đầu tư “Cổ
phiếu khuyến nghị” trị giá
168k/tháng

Áp dụng với khách hàng đăng ký SSS trước ngày 30/6/2019
Giá trị phần quà: 504k

