ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
VNF sẽ chấp nhận mở tài khoản giao dịch cho Khách hàng và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong việc
đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các
Hợp đồng đang được niêm yết trên Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (gọi tắt là “MXV”).
-Những điều khoản dịch vụ mà VNF cung cấp cho khách hàng phải tuân theo: (i) Luật thương mại 2005;
Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt
động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung; (ii) Tất cả các Điều
lệ, quy chế, quy tắc hay quy trình được xây dựng và ban hành bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam; (iii) tất
cả các văn bản Luật có liên quan, sau đây được gọi chung là “Luật tham chiếu”.
- Ký quỹ Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo
đạt tối thiểu ở mức ký quỹ duy trì. Bởi khi tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng giảm về dưới mức ký quỹ duy trì
(trong điều kiện thị trường và/hoặc thời gian cho phép) VNF/MXV có thể sẽ gửi Thông báo yêu cầu Khách
hàng nộp bổ sung tiền ký quỹ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khách hàng đồng ý rằng, khi nhận được
yêu cầu này, Khách hàng phải nhanh chóng nộp tiền bổ sung vào tài khoản theo đúng yêu cầu của
VNF/MXV. Trong điều kiện thị trường cho phép, VNF/MXV sẽ nỗ lực tối đa để Thông báo cho Khách hàng
về các cuộc gọi bổ sung ký quỹ. Thông báo trên có thể được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại, bằng
thư điện tử hoặc thông báo danh nghĩa về sự thiếu hụt lượng tiền ký quỹ hoặc bằng cách khác trên các
báo cáo xác nhận hàng ngày. Khách hàng sẽ được phép có một khoảng thời gian hợp lý để nộp tiền ký
quỹ bổ sung vào tài khoản cho VNF. “ KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ” CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÓ THỂ
LÀ MỘT (1) GIỜ, HOẶC HƠN MỘT (1) GIỜ NẾU ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP. Khách hàng đồng
ý rằng, dù có bất kỳ điều khoản nào trong bộ Hợp đồng này ngược lại với điều khoản trên, trong mọi
trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà VNF không thể liên
lạc được với Khách hàng, VNF sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông
qua bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước. Khách hàng thừa nhận rằng, VNF không
có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách hàng,
mà mức ký quỹ yêu cầu của VNF có thể vượt quá yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu do Trung tâm thanh toán
bù trừ - MXV công bố. Chính vì thế, VNF có quyền tự quyết định điểu chỉnh mức ký quỹ theo thời gian mà
không cần Thông báo trước cho Khách hàng. Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền ký quỹ cho
Khách hàng của VNF tại bất cứ thời điểm nào trong ngày không thành công cũng không có nghĩa là VNF
không thông báo mà vì thế Khách hàng sẽ không được miễn trừ nghĩa vụ nộp tiền ký quỹ.
- Khách hàng mất khả năng thanh toán, tất toán Tài khoản và các quyền khác Bất kỳ nghĩa vụ nào đối với
VNF ở dưới đây mà Khách hàng không thực hiện sẽ được coi là Khách hàng “mất khả năng thanh toán”:
(i) Khách hàng không nộp tiền để duy trì tỷ lệ ký quỹ cần thiết (tỷ lệ ký quỹ theo quy định được VNF công
bố cho từng thời điểm);

(ii) Không thanh toán các khoản phí quy định; hoặc
(iii) Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định của Hợp đồng; hoặc
(iv) VNF xác định rằng số tiền ký quỹ trong Tài khoản giao dịch không đủ tỷ lệ ký quỹ tối thiểu tính theo giá
hiện tại của thị trường để bảo đảm Tài khoản của Khách hàng hoạt động được; Bất kỳ việc “mất khả năng
thanh toán” nào của Khách hàng cũng đều được VNF xem xét một cách hợp lý, theo quy tắc riêng của
VNF, các hành động được thực hiện theo quy định ở đây nhằm bảo vệ VNF. Khi Khách hàng “mất khả
năng thanh toán”, VNF sẽ có quyền, không giới hạn:
-

(a) tất toán hoặc đóng một phần hoặc tất cả các vị thế mở của Khách hàng;

-

(b) hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh đặt chờ mở vị thế, Hợp đồng hoặc bất kỳ cam kết nào khác

được uỷ quyền thực hiện cho Khách hàng;
-

(c) xử lý bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng với VNF ngay khi đến hạn và phải trả;

-

(d) chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của VNF thực hiện trong tương lai cho Khách hàng;

-

(e) tùy theo quyết định của mình, VNF xét thấy cần thiết hoặc thích hợp trong các trường hợp sẽ

có những hành động khác. Miễn là Quyền và vị thế của VNF không bị nguy hiểm: VNF sẽ cố gắng hết sức
để Thông báo cho Khách hàng về ý định thực hiện bất kỳ hành động nào của mình được nêu từ mục (a)
đến (e) ở trên trước khi thực hiện. Tuy nhiên, vì một lý do bất khả kháng nào đấy, VNF không thể Thông
báo được cho khách hàng trước khi thực hiện thì VNF cũng sẽ không bị coi là vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào
đối với Khách hàng. Việc đóng tất cả các lệnh trên được VNF thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng
tất cả các lệnh này đều được đặt ở mức giá hợp lý. Điều này được hiểu rằng: Trong mọi trường hợp, yêu
cầu hoặc Thông báo trước cho Khách hàng "mất khả năng thanh toán” sẽ không được coi là sự miễn trừ
đối với quyền của VNF để thực hiện bất kỳ hành động nào được cung cấp tại đây và rằng, Khách hàng
phải chịu trách nhiệm về việc thanh toán bất kỳ khoản thiếu hụt nào còn lại trong mỗi Tài khoản giao dịch
sau khi VNF đã thực hiện bất kỳ hành động như vậy, cùng với lãi suất trên đó cộng với tất cả các chi phí
liên quan đến thanh lý và thu nợ (bao gồm cả phí thuê đòi nợ - nếu có).
- Xử lý tài sản ký quỹ Ký quỹ là bảo đảm cho việc thanh toán hoặc thực hiện tất cả các nghĩa vụ đối với
VNF hiện tại chưa thanh toán hoặc sẽ phát sinh trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác.
Khách hàng đồng ý rằng, VNF có quyền sử dụng đối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản đảm bảo thuộc về
Khách hàng để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với VNF. Tài sản ký quỹ còn phải
chịu sự đảm bảo cho quyền lợi an toàn và quyền bù trừ để thực hiện tất cả các nghĩa vụ của Khách hàng
đối với bất kỳ Khách hàng nào đang là Khách hàng của VNF. VNF được phép thực hiện bất kỳ một hoặc
tất cả các hành động trong Mục 4 nêu trên mà không bắt buộc phải Thông báo các nghĩa vụ đó. Trong bất
kỳ hành động như vậy, VNF đều có quyền quyết định số tiền, thứ tự và phương thức bán tài sản và có tất
cả các quyền, biện pháp khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo đảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có
sự đồng ý của VNF, Khách hàng sẽ không được phép nắm giữ bất kỳ tài sản thế chấp nào đang có trong
tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù đang thuộc sở hữu hay sau này mới có được. 6. Tổng tài sản, hoa
hồng, phí và các chi phí khác Khách hàng đồng ý thanh toán và VNF được ủy quyền tính phí trên Tài khoản
cho:

(i) Số tiền thua lỗ từ giao dịch, số dư nợ hoặc thiếu hụt, và bất kỳ khoản lãi suất thích hợp nào phát sinh
trong Tài khoản;
(ii) Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan đến Hợp đồng được
thực hiện, vận chuyển và/ hoặc thanh toán bởi VNF, bao gồm nhưng không giới hạn, môi giới hoặc đại lý
(nếu có) và môi giới sàn, thanh toán bù trừ, giao dịch và phí khác;
(iii) Tất cả các phí trao đổi và các khoản phí tự điều chỉnh khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc áp
đặt đối với Hợp đồng hoặc các giao dịch khác trong hoặc cho Tài khoản;
(iv) Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào;
(v) Bất kỳ khoản phí liên quan đến dịch vụ khác tính vào Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn, phí
chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và phí giao dịch;
(vi) Bất kỳ khoản tiền nào khác của Khách hàng đối với Tài khoản tại VNF. Trong trường hợp Tài khoản
được chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể bị tính phí chuyển khoản và/ hoặc
phí dịch vụ. VNF không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào đối với số tiền mặt dư thừa
trong bất kỳ Tài khoản nào của Khách hàng. VNF sẽ không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho
Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi ích nào có thể được lấy ra từ việc sử dụng tiền, khoản tiền gửi,
tiền mặt, các khoản tương đương tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác của khách hàng. Nếu Khách hàng
không nhanh chóng thanh toán ngay một khoản ghi nợ trong Tài khoản và VNF cho rằng, cần phải tiến
hành thu nợ, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí để hoàn trả VNF cho các khoản nợ, tất
cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan đến các hành động thu nợ. Khách hàng
đồng ý trả lãi trên nợ cho phần thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức lãi suất 12 tháng được Ngân hàng
thương mại cổ phần ngoại thương công bố tại thời điểm phát sinh cộng biễn độ 5%.
-Rủi ro tỷ giá hối đoái Nếu Khách hàng chỉ dẫn VNF tham gia bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng
ngoại tệ hoặc nếu các khoản tiền do Khách hàng nộp liên quan đến việc sử dụng một ngoại tệ thì bất kỳ
khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do sự biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến đồng tiền đó sẽ hoàn toàn
do Khách hàng chịu. Tất cả các khoản tiền ký quỹ ban đầu và ký quỹ bổ sung cho các mục đích ký quỹ sẽ
được thực hiện bằng Việt Nam đồng trừ khi được VNF cho phép bằng văn bản. VNF được phép quy đổi
các khoản tiền trong Tài khoản giao dịch của khách hàng ra ngoại tệ liên quan theo tỷ giá hối đoái thu được
từ VNF hoặc Ngân hàng thanh toán của MXV cộng với lệ phí thích hợp.
8. Giao nhận hàng hoá và vận chuyển Khách hàng phải chấp hành nghĩa vụ báo cáo Tài khoản giao dịch
của mình đối với một số vị thế lớn theo các quy định do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV ban hành.
Khách hàng thừa nhận rằng, việc thực hiện và chấp nhận giao hàng thật có thể liên quan đến mức độ rủi
ro cao hơn nhiều so với việc tất toán trạng thái bằng cách bù trừ vị thế. VNF không kiểm soát, cũng như
không đảm bảo về chất lượng, hoặc dung sai của bất kỳ mặt hàng nào được giao trong việc thực hiện
Hợp đồng. Khách hàng hiểu rằng, trừ khi các thông số kỹ thuật trong đặc tả Hợp đồng trái ngược nhau,
mọi Hợp đồng tương lai dự tính giao hàng, Khách hàng đều phải thông báo kịp thời cho VNF. Khi Khách
hàng có ý định nhận hàng (các vị thế mua - long), Khách hàng phải nộp đủ tiền cho VNF ghi đầy đủ, rõ ràng
giá trị của hàng hoá ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày Thông báo đầu tiên; Trường hợp các vị thế

bán (short), khách hàng phải gửi hàng vào kho theo chỉ định ít nhất bốn (4) ngày làm việc trước ngày giao
dịch cuối cùng. Ngoài ra, Khách hàng cần có đủ tiền để nhận hàng và VNF phải có đủ hồ sơ, giấy tờ cần
thiết trong khoảng thời gian trên. Nếu VNF không nhận được các hướng dẫn, tiền và/ hoặc các tài liệu nói
trên, VNF được phép theo quyết định của mình, mượn hoặc mua bất kỳ tài sản nào cần thiết để tôn trọng
nghĩa vụ đó và Khách hàng sẽ phải thanh toán và bồi thường cho VNF bất kỳ tổn thất (như được định nghĩa
dưới đây) mà VNF có thể phải chịu trách nhiệm này. Khách hàng đồng ý rằng VNF, tùy theo quyết định của
mình, có thể thiết lập giới hạn giao dịch cho Tài khoản và có thể giới hạn số lượng các vị thế mở (net hoặc
tổng) mà Khách hàng có thể thực hiện thanh toán, và/ hoặc có được qua việc thiết lập giới hạn. Khách
hàng đồng ý
(i) không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vượt quá các giới hạn đó,
(ii) rằng VNF có thể yêu cầu Khách hàng giảm các vị thế mở, và
(iii) rằng VNF có thể từ chối chấp nhận đặt lệnh để thiết lập các vị thế mới. VNF có thể áp đặt và thực hiện
các giới hạn, hoặc từ chối những giới hạn như vậy hay không theo Luật tham chiếu. Khách hàng phải tuân
thủ tất cả các giới hạn vị thế do bất kỳ tổ chức quản lý quy định hoặc tự điều tiết hay bất kỳ một trao đổi
nào. Ngoài ra, Khách hàng đồng ý thông báo cho VNF nhanh chóng nếu Khách hàng được yêu cầu nộp
báo cáo vị thế với bất kỳ tổ chức quy định hoặc tự điều tiết nào hoặc với bất kỳ trao đổi nào và đồng ý
cung cấp cho VNF với bản photo của bất kỳ báo cáo nào như vậy. VNF từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý
đối với những thiệt hại của Khách hàng liên quan đến các giới hạn vượt quá giới hạn áp dụng của Khách
hàng.
9. Giới hạn trách nhiệm của VNF Khách hàng ủy quyền cho VNF giao dịch mua - bán hàng hóa theo chỉ
dẫn bằng lời nói hoặc bằng văn bản của Khách hàng hoặc môi giới, đại lý (nếu có). Trong quá trình thực
hiện giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam, VNF không chịu trách nhiệm với Khách Hàng về
những sơ suất hoặc hành vi sai trái của bất kỳ bên môi giới thứ ba nào được lựa chọn bởi VNF. VNF sẽ
không chịu trách nhiệm với Khách hàng trong trường hợp có lỗi bất cẩn, hoặc thông tin không chính xác
của bất kỳ môi giới độc lập, đại lý hoặc người khác giao dịch thay mặt Khách hàng. Khách hàng sẽ không
có quyền khiếu nại đối với VNF cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi:
(a) các hạn chế, quy định, quy tắc, quyết định hoặc lệnh của Bộ Công thương, Chính phủ, tòa án, quy định
hoặc tự điều chỉnh;
(b) đình chỉ hoặc chấm dứt giao dịch;
(c) chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao động;
(d) chậm trễ hoặc không chính xác trong việc truyền tải hoặc báo cáo đơn đặt hàng do sự cố hoặc lỗi của
các dịch vụ máy tính, truyền tải, truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện;
(e) sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ cơ quan trao đổi hoặc thanh toán bù trừ nào để thực thi các quy
tắc của nó hoặc trả cho VNF bất kỳ khoản ký quỹ nào có liên quan đến tài khoản của Khách hàng;
(f) sự thất bại hay trì hoãn của bất kỳ ngân hàng, tổ chức thanh toán bù trừ, hoặc người khác mà theo các
quy tắc trao đổi có liên quan đang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác để thanh toán hoặc cung
cấp tương tự cho VNF;

(g) bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm soát của VNF;
(h) là kết quả bất kỳ hành động nào của VNF hoặc các đại lý của nó tuân thủ Luật tham chiếu;
(i) là kết quả bất kỳ hành động nào của VNF liên quan đến việc thực hiện các biện pháp khắc phục sẵn có
theo Mục 4 của Hợp đồng này;
(j) đối với hành vi hoặc thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi VNF, VNF sẽ
không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại đó phát sinh trực
tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành vi sai trái cố ý. Không có sự kiện nào mà VNF hoặc bất kỳ nhà
cung cấp dịch vụ nào chịu trách nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc
đặc biệt, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.
10. Đặt lệnh và những điều khách hàng lưu ý Giao dịch Hợp đồng phái sinh hàng hoá có thể gặp sự biến
động lớn về giá, vì thế Khách hàng cần thiết phải chú ý trong việc đặt lệnh và thực hiện các yêu cầu của
VNF. Trừ khi một tài khoản được quản lý thông qua việc thực hiện một ủy quyền giao dịch bằng văn bản,
mỗi lệnh phải được Khách hàng thông báo cho VNF hoặc môi giới, đại lý của Khách. Nội dung thông báo
nên bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở hàng hóa liên quan, số lượng, giá cả và tháng giao hàng.
Bất kỳ giao dịch nào không được khách hàng ủy quyền cụ thể phải được Khách hàng trực tiếp thông báo
cho VNF. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch không được thông báo
và cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh do một quá trình giao dịch liên quan đến việc ủy quyền. Lệnh giao
dịch có hiệu lực trong phiên giao dịch, trừ khi được Sở Giao dịch chỉ định và chấp nhận. Khách hàng sẽ
chịu trách nhiệm đối với yêu cầu đặt lệnh được đưa ra hoặc được khớp đủ ngay cả khi báo cáo không
chính xác về giá khớp hoặc báo cáo lỗi không thực hiện được. Khách hàng đồng ý rằng khi VNF đại diện
thực hiện đặt lệnh bán hoặc mua theo sự chỉ định của Khách hàng, VNF, đại lý hay bất kỳ nhà môi giới nào
đều có thể đặt lệnh ngược lại lệnh của Khách hàng đã đặt trước đó nhưng vẫn phải tuân theo các giới hạn
và điều kiện (nếu có) trong Luật tham chiếu. VNF cung cấp một số nền tảng nhập dữ liệu điện tử dựa trên
nền tảng Internet nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập các lệnh đặt của Khách hàng trong
phần mềm giao dịch do VNF cung cấp. Nếu muốn sử dụng phần mềm giao dịch của VNF, Khách hàng
trước hết phải ký thỏa thuận giao dịch trực tuyến.
11. Thông báo và các báo cáo, sao kê tài khoản Nếu trên sao kê của khách hàng có sự không chính xác
hoặc có sự chênh lệch so với thực tế hoặc các cuộc gọi bổ sung ký quỹ, hoặc thông báo thì Khách hàng
đồng ý rằng, nghĩa vụ của Khách hàng phải có trách nhiệm phản hồi lại cho VNF về vấn đề này bằng điện
thoại và/ hoặc email ngay sau nhận được sao kê hay thông báo trước đó. Trong trường hợp Khách hàng
không phản hồi ngay lập tức, việc thực hiện kết quả sao kê hay các báo cáo coi như đã được Khách hàng
phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp đặt VNF về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao
dịch được đề cập đến. Tất cả các báo cáo về sự không chính xác hoặc chênh lệch phải được gửi lại cho
người môi giới hoặc đại lý giới thiệu của Khách hàng hoặc Bộ phận giao dịch của VNF. Khi Khách hàng có
các vị thế mở hoặc đang đặt lệnh nhưng không thường xuyên tại địa chỉ email hoặc số điện thoại để nhận
Thông báo hoặc báo cáo, thì Khách hàng phải có trách nhiệm duy trì liên lạc với người môi giới. Khách
hàng ủy quyền cho VNF chuyển tải bằng điện tử (có thể bao gồm thư điện tử) cho Khách hàng hoặc cập

nhật trên cùng Bảng sao kê tất cả các thông tin, có thể bao gồm: Thông báo về bố sung ký quỹ (gọi bổ
sung ký quỹ), sao kê chi tiết các giao dịch tiền, lệnh đặt giao dịch, các Thông báo khác và Khách hàng chấp
thuận phương pháp tiếp nhận thông tin như vậy. Sự đồng ý nhận thông tin này bằng điện tử sẽ có hiệu
lực cho đến khi Khách hàng thu hồi bằng văn bản và nhận được thông báo bởi VNF. Khách hàng có trách
nhiệm kiểm tra thư điện tử của mình cũng như trang web của VNF một cách thường xuyên và hàng ngày
để nhận các báo cáo, sao kê chi tiết các giao dịch và các thông báo khác của VNF. Khách hàng đồng ý tải
xuống hoặc in các báo cáo, sao kê chi tiết về giao dịch đó và các thông báo khác nếu báo cáo hoặc thông
tin đó có sẵn để tải xuống hoặc in. Thông tin được gửi bằng thư điện tử sẽ được coi là Khách hàng nhận
được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) vào ngày làm việc kế tiếp sau khi VNF gửi thư điện tử.
Thông tin và thông báo đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của VNF sẽ được coi là Khách hàng nhận
được trước tám (8) giờ sáng (theo giờ Việt Nam) sau khi VNF đăng thông tin và thông báo đó. Khách hàng
phải thông báo ngay cho VNF về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc bằng cách khác xem một
tài liệu truyền qua điện tử hoặc thông tin. Theo yêu cầu của Khách hàng, VNF sẽ sử dụng một phương
pháp thay thế khác để cung cấp các Thông báo hoặc tài liệu đó cho Khách hàng, với chi phí tính cho Khách
hàng. Khoản phí đó do VNF đặt ra và được điều chỉnh theo thời gian. Các phương tiện thay thế như vậy
sẽ không ảnh hưởng đến ngày mà Thông báo hoặc tài liệu đó được coi là Khách hàng đã nhận như đã đề
cập ở trên. Thông tin chi tiết về giao dịch hoặc bất kỳ thông tin hay thông báo tương tự nào khác gửi cho
Khách hàng hoặc được đăng trên hệ thống phần mềm giao dịch của VNF sẽ có tính ràng buộc trừ khi
Khách hàng thông báo cho VNF có sai lệch. VNF có quyền sử dụng số điện thoại khách hàng vào mục đích
liên lạc và gửi thông báo về các thông tin sản phẩm, chương trình khuyến mại, dịch vụ mới.
12. Cam kết, đảm bảo và các thoả thuận khác của Khách hàng Khách hàng cam đoan, bảo đảm và đồng
ý các thỏa thuận với VNF rằng:
(a) Khách hàng, nếu là cá nhân, đại diện pháp lý phải đảm bảo đủ điều kiện của Luật tham chiếu để tham
gia ký kết và thực hiện Hợp đồng này;
(b) Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam đoan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có thẩm quyền
để tham gia ký vào Hợp đồng này, cũng như đăng ký mở Tài khoản và tham gia vào các giao dịch trong
Hợp đồng như được đềcập ở đây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn rằng, người thực hiện ký Hợp đồng
này phải là người đã được ủy quyền hợp lệ và có thẩm quyền làm như vậy;
(c) Khách hàng cũng như bất kỳ đối tác nào, kể cả nhân viên hay giám đốc của VNF đã được tiết lộ trước
đó bằng văn bản cho VNF;
(d) Khách hàng đảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì Tài khoản của mình và tự chịu trách nhiệm về việc
tuân thủ Luật tham chiếu;
(e) Khách hàng đã xác định rằng việc giao dịch hàng hoá là phù hợp với Khách hàng, thận trọng trong mọi
khía cạnh, không vi phạm Điều lệ của sở giao dịch hàng hóa hoặc các quy định pháp luật (hoặc tài liệu
quản lý tương đương khác) hoặc bất kỳ luật, quy định, phán quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà
Khách Hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng buộc hoặc ràng buộc;
(f) Không có thoả thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và VNF về sự từ bỏ, VNF tùy theo quyết định

của mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới khác. Hợp đồng được
thực hiện bởi các nhà môi giới đó trên một trao đổi cho Khách hàng và đề nghị được " từ bỏ" cho VNF để
thanh toán và/ hoặc tiếp tục duy trì Tài khoản; và
(g) Tất cả các thông tin liên quan đến Hợp đồng này (bao gồm bất kỳ giấy tờ, tài liệu cung cấp kèm theo)
là đúng, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý thông báo kịp thời cho VNF bằng văn bản nếu bất kỳ
thông tin và đại diện nào ở trên trở nên không chính xác hoặc bằng cách nào đó không còn đúng, đầy đủ
và chính xác hoặc nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong thông tin của Khách hàng.
13. Ghi âm Khách hàng ủy quyền cho VNF để ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Khách hàng với
VNF và đồng ý với việc sử dụng băng ghi âm đó trong bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc giải quyết tranh
chấp. VNF theo ý của mình, sử dụng một hệ thống ghi âm điện thoại để đặt lệnh của Khách hàng và có thể
xóa hoặc bỏ các băng đó theo thủ tục thông thường của nó.
14. Hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng này phản ánh toàn bộ thỏa thuận giữa VNF với Khách hàng và thay thế
tất cả các thỏa thuận bằng lời nói và bằng văn bản trước đó giữa các bên liên quan đến nội dung của Hợp
đồng này.
15. Bồi hoàn Cùng với bất kỳ nghĩa vụ bồi thường nào khác được nêu ra trong Hợp đồng này, Khách hàng
đồng ý bồi thường và không tác động xấu đến VNF, cũng như Giám đốc, cán bộ - nhân viên, và đại lý của
VNF đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, bồi thường, yêu cầu, thiệt hại nào, trách nhiệm pháp lý, thuế hoặc chi
phí hay bất kỳ khoản tiền phạt, hình phạt nào do cơ quan quản lý hoặc tự điều chỉnh hoặc bất kỳ trao đổi
nào (gọi chung là "thiệt hại") do VNF gây ra hoặc những người khác có liên quan đến Tài khoản và/ hoặc
bất kỳ Hợp đồng hoặc các vị thế được duy trì trong đó. Việc bồi thường như vậy sẽ bao gồm, nhưng
không giới hạn, những thiệt hại xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp từ:
(a) Khách hàng thất bại, vi phạm hoặc từ chối tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc thực
hiện bất kỳ nghĩa vụ nào được thực hiện theo thoả thuận;
(b) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào được Khách hàng lựa chọn ảnh hưởng đến Tài khoản;
(c) Khách hàng không cung cấp kịp thời bổ sung ký quỹ, hàng hóa hoặc tài sản nào khác được bán trước
đó bởi VNF (thay mặt Khách hàng);
(d) bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc không thực hiện bởi VNF mà dựa vào bất kỳ chỉ dẫn, thông
báo hoặc giao tiếp nào mà VNF có lý do tin rằng có nguồn gốc từ Khách hàng, Môi giới hoặc Đại lý;
(e) việc thực hiện của các biện pháp theo Mục 4 của Hợp đồng này.
Khách hàng đồng ý trả ngay cho VNF tất cả các khoản phí pháp lý hợp lý (i) trong việc thi hành bất kỳ điều
khoản nào của Hợp đồng này, hoặc (ii) trong bất kỳ hành động, khiếu nại hoặc yêu cầu nào của Khách
hàng phát sinh từ Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa VNF và Khách hàng, nơi VNF không
phải là người chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm. Mục này sẽ còn được tồn tại cho dù Hợp đồng này
chấm dứt.
16. Chấm dứt Hợp đồng Hợp đồng này có thể được chấm dứt bởi VNF hoặc Khách hàng ngay lập tức
nếu một bên có thông báo bằng văn bản cho bên kia. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng phá sản,
chết, giải thể, mất tư cách pháp nhân hoặc không nộp đủ tiền ký quỹ, VNF có thể chấm dứt ngay lập tức

mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong trường hợp chấm dứt nhưng VNF không thể tất
toán các vị thế trong Tài khoản theo các quyền được quy định trong Hợp đồng này, Khách hàng phải tất
toán ngay các vị thế đó hoặc chuyển các vị thế đó sang Thành viên kinh doanh khác. Nếu khách hàng
không tuân thủ các điều đã nói ở trên, VNF có thể tất toán các vị thế và Khách hàng đồng ý bồi thường để
giữ cho VNF không bị tổn hại bởi bất kỳ hay tất cả các thiệt hại của việc thanh lý đó. Mặc dù có bất kỳ
chấm dứt nào, Khách hàng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với VNF phát sinh dưới đây bao gồm,
nhưng không giới hạn như: thanh toán số dư nợ, hoa hồng, lệ phí, bao gồm cả phí liên quan đến việc
chuyển Tài khoản cho một Thành viên kinh doanh khác. Việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng
đến nghĩa vụ của các bên phát sinh từ các giao dịch ký kết trước khi chấm dứt. Bất kỳ phần nào của Hợp
đồng này được thể hiện hoặc bắt buộc để tồn tại, hoặc theo bản chất của nó sẽ tồn tại, sẽ vẫn tồn tại cho
dù hợp đồng này chấm dứt.
17. Thông tin thị trường Khách hàng nhận thức rằng: (a) bất kỳ thông tin nào của Bộ phận phân tích thị
trường VNF gửi đến Khách hàng không có nghĩa tạo thành một khuyến nghị bán hoặc mua nào; (b) các
khuyến nghị và thông tin, mặc dù dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy của VNF, là
độc lập đối với hoạt động của VNF, có thể không đầy đủ, không cần phải xác minh và sẽ không làm cơ sở
cho bất kỳ quyết định nào của Khách hàng; (c) VNF không đại diện, bảo đảm và sẽ không chịu trách nhiệm
về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị được cung cấp cho Khách hàng; (d)
Các khuyến nghị cho Khách hàng về bất kỳ giao dịch cụ thể nào, tại bất kỳ thời điểm nào có thể khác nhau
giữa các chuyên viên phân tích của VNF do tính đa dạng trong phân tích các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và có
thể khác với bất kỳ khuyến cáo tiêu chuẩn của VNF; (e) VNF không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm cập nhật
bất kỳ khuyến nghị thị trường nào hoặc thông tin mà VNF liên lạc với Khách hàng. VNF cung cấp các
chương trình khuyến mại, các chương trình liên kết trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ và phần
mềm giao dịch tại VNF. Khách hàng trước hết phải đọc rõ các điều kiện, điều khoản quy định cụ thể ở mỗi
chương trình mà VNF cung cấp, khách hàng cam kết chịu trách nhiệu với các điều kiện trên và VNF có toàn
quyền quyết định về việc xử lý các trường hợp sai phạm, không thực hiện đúng hay sử dụng sai mục đích
các chương trình mà VNF đề ra. VNF có quyền sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục đích đào tạo, nâng
cao chất lượng dịch vụ khách hàng, khuyến mại. VNF cam kết không sử dụng dữ liệu khách hàng sai mục
đích
18. Quyền lợi và bảo về quyền lợi của Khách hàng Khách hàng đồng ý rằng tất cả các tranh chấp, khiếu
nại hoặc các thủ tục tố tụng phát sinh trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến từ Hợp đồng này sẽ được
khởi kiện hoặc phân xử tại Toà án nhân dân có thẩm quyền. Khách hàng bổ nhiệm và chỉ định VNF (hoặc
bất kỳ bên nào khác mà VNF chỉ định) là đại diện của Khách hàng để thực hiện thay mặt Khách hàng ký,
đóng dấu, thực hiện cũng như chuyển giao tất cả các tài liệu và thực hiện các công việc có thể được yêu
cầu để cho phép VNF nhận được tất cả các quyền với tài sản đảm bảo.
19. Miễn trừ, sửa đổi và chuyển giao Việc không thực thi bất kỳ lúc nào hay bất kỳ điều khoản nào của Hợp
đồng này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ điều khoản đó của VNF cũng như bất kỳ cách nào để ảnh hưởng
đến tính hợp lệ của Hợp đồng này hoặc quyền của VNF sau đó để thực thi mọi điều khoản của Hợp đồng

này. Sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự miễn trừ bất kỳ vi phạm
nào khác hoặc tiếp theo. Không có điều khoản nào của Hợp đồng này có thể được miễn trừ hoặc sửa đổi
bởi Khách hàng trừ khi việc miễn trừ hoặc sửa đổi đó được viết bằng văn bản và được ký bởi người có
thẩm quyền của VNF. VNF có thể chỉ định, chuyển giao, hoặc chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo
hợp đồng này cho Thành viên kinh doanh khác. Hợp đồng này sẽ ràng buộc bởi đại diện cá nhân và người
kế thừa hợp pháp của Khách hàng trong việc thực hiện các quyền lợi của VNF. Những người kế nhiệm
của VNF có thể bao gồm cả trong các trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng, hợp nhất hay hình thức
khác.
20. Hiệu lực từng phần của điều khoản Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cấm hoặc không
hợp lệ theo luật áp dụng, thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực chỉ trong phạm vi của việc cấm hoặc vô
hiệu như vậy mà không làm mất hiệu lực các điều khoản còn lại của Hợp đồng này. Tài khoản duy nhất
Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng đăng ký mở Tài khoản. Khách hàng
tuyên bố rằng, đây là Tài khoản duy nhất và không ai khác có quyền lợi trong tài khoản này.

