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Họ và tên khách hàng: 

Số CMT: Cấp ngày: Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Họ và tên người được ủy quyền: 

Số CMT: Cấp ngày: Nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú: 

Số tài khoản giao dịch tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán Dầu khí:  

Căn cứ xác nhận giao dịch bán chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí, tôi đã hoàn thành việc bán các loại chứng khoán 

thuộc sở hữu hợp pháp của tôi theo bảng kê dưới đây: 

 
STT 

Ngày giao 

dịch 

Ngày thanh 

toán 
Giá trị giao dịch 

Số tiền KH có thể 

nhận 

Số tiền bán chứng khoán 

KH muốn nhận 

1      

@ Tổng cộng    

Hôm nay, ngày ...../…../……, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí ( “PSI” ), bằng việc ký xác nhận vào Giấy đề nghị này, tôi 

đồng ý và cam kết rằng: 

1. Đồng ý chuyển nhượng cho PSI toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh liên quan tới Tiền bán chứng khoán sẽ được chuyển vào tài 

khoản của tôi vào Ngày thanh toán như được nêu tại thông báo kết quả giao dịch (kèm theo) 

2. Kể từ ngày ghi trên Giấy đề nghị này, PSI có toàn quyền sở hữu đối với Tiền bán chứng khoán cùng toàn bộ các quyền và lợi ích 

phát sinh liên quan tới Tiền bán chứng khóan và được phép yêu cầu PSI chuyển Tiền bán chứng khoán này ra khỏi tài khoản của tôi. 

3. Giấy đề nghị này ngay sau khi được sự chấp thuận của PSI sẽ trở thành một hợp đồng có giá trị pháp lý (“Hợp đồng”), qui định 

quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên, đồng thời là cơ sở để PSI là chủ sở hữu hợp pháp của Tiền bán chứng khoán theo bảng kê 

trên. 

4. Trong trường hợp nội dung của Hợp đồng này không đủ cơ sở pháp lý để PSI nhận tiền bán chứng khoán hay vì một lý do nào đó 

mà PSI không nhận được Tiền bán chứng khoán vào Ngày thanh toán, tôi cam kết sẽ ký và thực hiện các công việc có liên quan theo 

yêu cầu của PSI để PSI có thể nhận được Tiền bán chứng khoán một cách hợp pháp. 

Tương ứng với những cam kết và nghĩa vụ nêu trên, PSI đồng ý thanh toán ngay cho Khách hàng số tiền là: 

Bằng số:               VNĐ 

Bằng chữ:     đồng  

Phí thực hiện hợp đồng:                    VNĐ 

Bằng chữ:  

Hình thức thanh toán: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán 

Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng Bán quyền nhận tiền bán chứng khoán này có hiệu lực kể từ thời điểm Bên bán (khách hàng) ký đề nghị, 

không bị huỷ ngang vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ việc từ chối của Bên mua (PSI). 

Trong vòng 24h ( một ngày ) sau khi PSI thực nhận được Tiền bán chứng khoán, nếu hai bên không có khiếu nại hay tranh chấp gì thì 

Hợp đồng này sẽ đương nhiên được thanh lý, không cần xác nhận của các bên và sẽ không có bất kỳ tranh chấp hay khiếu kiện nào 

phát sinh sau thời điểm thanh lý này. 

 

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí đồng ý mua lại 

Chi nhánh ....................... 

Nhân viên thực hiện Khách hàng 

 

 


