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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN
(Đính kèm Hợp đồng kiêm Giấy đề nghị mở Tài khoản giao dịch hàng hoá)
Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp ồng này, các từ ngữ dưới ây ược hiểu như sau:

1.

“Sở Giao dịch hàng hóa” là thị trường tập trung có những quy ịnh và nguyên tắc vận hành cụ

thể trong việc tổ chức hoạt ộng giao dịch hàng hóa. Sở Giao dịch hàng hóa ở ây bao gồm Sở
Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) và các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với
MXV.
2.

“Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam” (sau ây gọi tắt là “MXV”) là pháp nhân ược thành lập và

hoạt ộng theo quy ịnh pháp luật Việt Nam, dưới hình thức Công ty Cổ phần, có chức năng thiết
lập, quản lý, tổ chức và iều hành Hệ thống giao dịch, giám sát giao dịch, ảm bảo cho các hoạt
ộng giao dịch hàng hóa qua MXV ược thực hiện một cách thông suốt theo quy ịnh pháp luật
và Điều lệ của MXV.
3.

“Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa” (sau ây gọi tắt là “Hợp ồng KHTC”) là thỏa thuận

ược chuẩn hóa giữa các bên, theo ó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa
tại một thời iểm trong tương lai theo Hợp ồng. Các Hợp ồng này ược niêm yết và giao dịch
tại Sở Giao dịch hàng hóa.
4.

“Tài khoản giao dịch” là tài khoản mở tại Thành viên kinh doanh ể thực hiện giao dịch hàng hóa

của Khách hàng, ược sử dụng ể quản lý tài sản Ký quỹ và hàng hóa cơ sở ể chuyển giao, hạch
toán lãi/lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện nghĩa vụ Hợp ồng.
5.

“Lệnh giao dịch” là yêu cầu bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương ương văn bản

của Khách hàng nhằm thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua MXV.
6.

“Uỷ thác giao dịch” là Khách hàng ủy quyền cho Bên A thay mặt Khách hàng thực hiện ặt,

iều chỉnh, huỷ lệnh giao dịch trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng ể thực hiện hoạt ộng
mua, bán hàng hoá tại MXV.
7.

“Bù trừ” là quá trình ghi nhận giao dịch, xác nhận vị thế và tính toán nghĩa vụ tài chính giữa các

bên tham gia giao dịch.
8.

“Trung tâm thanh toán Bù trừ” là tổ chức trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện chức

năng cung ứng dịch vụ Bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.
9.

“Trung tâm giao nhận hàng hoá” là ơn vị trực thuộc hoặc ủy quyền của MXV thực hiện chức

năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt ộng mua bán hàng hóa qua Sở Giao
dịch hàng hóa.
10.

“Ngân hàng thanh toán” là tổ chức tín dụng ược MXV chỉ ịnh là tổ chức thực hiện các lệnh

thanh toán tiền phát sinh từ các giao dịch hàng hóa tại MXV.
11.

“Vị thế mở” là tổng khối lượng Hợp ồng phát sinh trong giao dịch nhưng chưa ược thực hiện

tất toán hoặc thực hiện nghĩa vụ giao nhận.
12.

“Vị thế lớn” là Vị thế mởcủa một loại Hợp ồng KHTC mà Khách hàng nắm giữ có tổng giá trị

quy ổi bằng hoặc lớn hơn 5 tỷ ồng Việt Nam.
13.

“Giới hạn vị thế” là số lượng Hợp ồng tối a ối với từng mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà
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một Tài khoản giao dịch ược phép nắm giữ tại một thời iểm.
14.

“Phí Giao dịch” là khoản phí Khách hàng phải trả khi giao dịch thành công thông qua Phần mềm

Giao dịch của Bên A hoặc Bên A thuê sử dụng từ Bên thứ 3.
15.

“Phí sử dụng Cơ sở dữ liệu” là khoản phí Khách hàng phải trả cho việc kết nối dữ liệu về bảng

giá, Lệnh giao dịch của các mặt hàng ược niêm yết giao dịch tại MXV. Bao gồm nhưng không
giới hạn các khoản phí MXV phải trả cho các ối tác nước ngoài hoặc các Sở Giao dịch hàng
hóa nước ngoài mà MXV có liên thông.
16.

“Ký quỹ” là một khoản tiền hoặc tài sản ược sử dụng ể ảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ

Hợp ồng.
17.

“Ký quỹ ban đầu” là mức Ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên Tài khoản giao dịch hàng

hóa theo quy ịnh của MXV khi thực hiện mở vị thế.
18.

“Ký quỹ duy trì” là mức Ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên Tài khoản giao dịch hàng

hóa theo quy ịnh của MXV ể duy trì Vị thế mở.
19.

“Ký quỹ giao nhận hàng hoá vật chất” là mức Ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên

Tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy ịnh của MXV khi có ý ịnh giao nhận hàng hoá vật chất.
20.

“Hệ số Ký quỹ” là hệ số nhân với mức Ký quỹ ban ầu ược công bố nhằm tính ra mức Ký quỹ

cần thiết ể mở mới vị thế hoặc duy trì các vị thế ang mở.
21.

“Tỷ lệ Ký quỹ” là tỷ lệ ược xác ịnh bằng phần trăm giữa giá trị ròng Ký quỹ và mức Ký quỹ

duy trì yêu cầu tại thời iểm xác ịnh.
22.

“Ngày thông báo đầu tiên” là ngày mà các bên tham gia giao dịch bắt ầu vào quá trình giao

nhận hàng hóa vật chất.
23.

“Ngày giao dịch cuối cùng” là ngày do Sở Giao dịch hàng hóa ấn ịnh ể kể từ sau ngày ó

Hợp ồng này không còn ược phép giao dịch.
24.

“Đặc tả Hợp đồng” là tài liệu mô tả những ặc iểm chi tiết của Hợp ồng KHTC do Sở Giao

dịch hàng hóa quy ịnh.
25.

“Mặt hàng kinh doanh có điều kiện” là những loại hàng hóa mà MXV phải xin phép Cơ quan

quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận trước khi niêm yết giao dịch.
26.

“Ngày niêm yết” là ngày giao dịch ầu tiên một Hợp ồng KHTC sau khi Đặc tả Hợp ồng ược

MXV chấp thuận.
27.

“Hệ thống giao dịch” là trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục

vụ giao dịch, lưu trữ dữ liệu và an ninh bảo mật ể ảm bảo các Thành viên của MXV có thể thực
hiện các giao dịch mua bán hàng hóa thông qua Sở Giao dịch Hàng hoá.
28.

“Giao dịch đáng ngờ” ược hiểu là giao dịch có dấu hiệu bất thường bao gồm nhưng không

giới hạn ở các dấu hiệu sau: (i) Nguồn gốc tài sản do Khách hàng ưa vào giao dịch là bất hợp
pháp; (ii) Có mục ích gian dối; (iii) Có khả năng vi phạm các quy ịnh của MXV hoặc Sở Giao
dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV.
Điều 2. Cung cấp dịch vụ
1.

Khách hàng ề nghị và Bên A ồng ý mở Tài khoản giao dịch cho Khách hàng ể thực hiện giao

dịch Hợp ồng KHTC tại MXV phù hợp với quy ịnh của pháp luật trong lĩnh vực liên quan và quy
ịnh tại Hợp ồng này.
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2.

Bên A cung cấp các dịch vụ theo Hợp ồng này trong việc ặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các
Lệnh giao dịch liên quan ến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp ồng KHTC ang ược
niêm yết, giao dịch tại MXV.

3.

Lệnh giao dịch do Khách hàng ặt ược ghi nhận, theo dõi, quản lý và lưu trữ theo số Tài
khoản giao dịch của Bên B mở trên hệ thống của Bên A.

Điều 3. Giao dịch
1.

1.1.

Đặt lệnh

Phương thức ặt lệnh:

a. Đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của Bên A bằng cách iền ầy ủ thông tin vào phiếu lệnh
bằng giấy và nộp tại quầy giao dịch của Bên A.
b. Đặt lệnh từ xa qua iện thoại với Bên A.
c. Đặt lệnh qua Hệ thống giao dịch trực tuyến hợp lệ của MXV bằng thông tin ăng nhập của
Khách hàng.
d. Phương thức khác theo quy ịnh của Bên A.
Không phụ thuộc vào phương thức ặt lệnh giao dịch do Khách hàng sử dụng, hai bên hiểu và
công nhận rằng Bên B ã ủy thác giao dịch và Bên A thực hiện nghiệp vụ ể chuyển (ghi) tất cả
lệnh giao dịch ã ặt hợp lệ của Bên B vào hệ thống giao dịch của MXV, theo quy trình, phương
thức do MXV quy ịnh và áp dụng với Bên A.
1.2.

Trường hợp Khách hàng sử dụng phương thức ặt lệnh từ iểm (b), (c), (d) khoản 1 Điều này thì
Khách hàng phải tuân thủ các quy ịnh về các Điều khoản và iều kiện ối với giao dịch iện tử
ược quy ịnh trong Thỏa thuận giao dịch iện tử và các quy ịnh của pháp luật Việt Nam. Khi
ó Khách hàng từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ rằng lệnh giao dịch ó không phải bằng văn bản. Bên
A sẽ cố gắng thực hiện tất cả các lệnh giao dịch mà Bên A có thể thực hiện ược, theo quyết ịnh
riêng, chấp nhận cho việc mua, bán hoặc thực hiện các giao dịch trong Hợp ồng này cho Tài
khoản giao dịch của Khách hàng.

1.3.

Giờ ặt lệnh: Theo thời gian giao dịch do MXV quy ịnh cụ thể từng thời kỳ.

1.4.

Nội dung ặt lệnh:
a. Số hiệu lệnh.
b. Mã giao dịch Hợp ồng.
c. Mã Thành viên.
d. Số tài khoản Khách hàng.
e. Lệnh mua hoặc lệnh bán.
f. Loại lệnh.
g. Khối lượng.
h. Giá.
i. Một số nội dung khác.

1.5.

Quy ịnh ối với các lệnh ược ặt
a. Khách hàng chỉ ược ặt lệnh khi số dư trong tài khoản Ký quỹ giao dịch Hợp ồng KHTC tối
thiểu bằng mức kí quỹ ban ầu theo quy ịnh của Bên A căn cứ trên mức quy ịnh Ký quỹ của
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MXV.
b. Trường hợp Khách hàng ang bị thiếu Ký quỹ và ược yêu cầu bổ sung Ký quỹ sẽ không
ược ặt lệnh mở thêm trạng thái cho ến khi bổ sung ầy ủ tiền Ký quỹ theo quy ịnh của
Bên A căn cứ trên mức Ký quỹ của MXV.
c. Với những lệnh chưa ược khớp, Khách hàng có quyền huỷ hoặc thay ổi nội dung lệnh.
Khách hàng phải huỷ hay thay ổi lệnh theo úng quy trình ặt lệnh do Bên A quy ịnh. Việc huỷ
hay thay ổi chỉ có hiệu lực khi Bên A xác nhận ược với MXV và thông báo lại cho Khách hàng.
d. Lệnh giao dịch có thể ược thực hiện toàn bộ hoặc một phần.
e. Sau khi lệnh giao dịch ược khớp, MXV sẽ thông báo cho Khách hàng bằng iện thoại,
tin nhắn SMS và/hoặc gửi xác nhận qua email vào cuối phiên giao dịch (theo thông tin ã ăng
ký của Khách hàng).
1.6.

Các quy ịnh khác về việc ặt lệnh:
a. Giao dịch Hợp ồng KHTC có thể gặp sự biến ộng lớn về giá, vì thế Khách hàng cần thiết
phải chú ý trong việc ặt lệnh và thực hiện các yêu cầu của Bên A.Mỗi lệnh giao dịch phải ược
Khách hàng ặt theo phương thức quy ịnh tại Điều 3 Hợp ồng này. Khách hàng phải chịu
trách nhiệm về tài chính ối với tất cả các giao dịch và cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh trong
quá trình giao dịch.
b. Lệnh giao dịch có hiệu lực trong phiên giao dịch, trừ khi ược MXV chỉ ịnh và chấp nhận.
Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm ối với yêu cầu ặt lệnh ược ưa ra hoặc ược khớp ủ ngay
cả khi báo cáo không chính xác về giá khớp hoặc báo cáo lỗi không thực hiện ược.
c. Bên A cung cấp một số nền tảng nhập dữ liệu iện tử dựa trên nền tảng Internet nhằm mục
ích tạo iều kiện thuận lợi cho việc nhập các lệnh ặt của Khách hàng trong phần mềm giao
dịch do Bên A cung cấp. Khách hàng bắt buộc phải sử dụng Hệ thống giao dịch do Bên A
cung cấp.

2.

2.1.

Giới hạn vị thế của Khách hàng

Bên A có quyền thiết lập giới hạn Vị thế mở giao dịch trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng.
Việc thiết lập giới hạn sẽ ược thể hiện trên Hệ thống giao dịch iện tử tại từng thời iểm.

2.2.

Khách hàng cam kết thực hiện các hành ộng sau:
a. Không thực hiện bất kỳ giao dịch nào vượt quá các giới hạn Vị thế mởdo Bên A và/hoặc MXV
thiết lập;
b. Bên A có quyền yêu cầu Khách hàng giảm các Vị thế mởhiện tại và/hoặc từ chối ặt lệnh mở
vị thế mới trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng;
c. Khách hàng phải hợp tác với Bên A cũng như MXV cung ứng một cách ầy ủ, trung thực,
kịp thời và chính xác các thông tin của Khách hàng trong trường hợp vị thế của Khách hàng rơi
vào tình trạng giám sát ặc biệt, vượt mức Giới hạn vị thế báo cáo hoặc vượt mức Giới hạn vị
thế tối a mà MXV và các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV quy ịnh
trong từng thời kỳ;
d. Khách hàng ồng ý rằng Bên A và/hoặc, tùy theo quyết ịnh của mình, có quyền thiết lập giới
hạn giao dịch cho Tài khoản giao dịch và có thể giới hạn số lượng các Vị thế mở (ròng hoặc tổng)
mà Khách hàng có thể thực hiện thanh toán, và/hoặc có ược qua việc thiết lập giới hạn. Bên
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A có quyền áp ặt và thực hiện các giới hạn, hoặc từ chối những giới hạn như vậy hay không
tùy theo Luật tham chiếu. Khách hàng phải tuân thủ tất cả các Giới hạn vị thế do bất kỳ tổ chức
quản lý quy ịnh hoặc tổ chức cơ quan có thẩm quyền khác hay bất kỳ một Sở Giao dịch hàng
hóa nào có liên quan. Ngoài ra, Khách hàng ồng ý thông báo cho Bên A nhanh chóng nếu
Khách hàng ược yêu cầu nộp báo cáo vị thế với bất kỳ tổ chức quy ịnh hoặc tổ chức khác
nào hoặc với bất kỳ Sở Giao dịch hàng hóa nào và ồng ý cung cấp cho Bên A với bản photo
của bất kỳ báo cáo nào như vậy. Bên A từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý ối với những thiệt
hại của Khách hàng liên quan ến các giới hạn vượt quá giới hạn áp dụng của Khách hàng.
3.

3.1.

Mức phí

Khách hàng sẽ trả toàn bộ phí và các khoản chi phí khác theo quy ịnh của Bên A tại từng thời
iểm liên quan ến việc thực hiện giao dịch, thanh toán giao dịch, duy trì tài khoản, sử dụng các
dịch vụ, tiện ích của Bên A cho tài khoản của Khách hàng hay cho bất kỳ tài khoản nào khác.

3.2.

Khách hàng thanh toán theo lệnh của Bên A toàn bộ số tiền tương ứng với từng giao dịch và
ngày thanh toán của giao dịch ó hoặc theo yêu cầu của Bên A.

3.3.

Khách hàng chấp nhận hoàn trả lại mọi khoản thuế, các nghĩa vụ óng góp, chi tiêu, phí và/hoặc
các khoản chi tiêu khác của Bên A liên quan ến tài khoản, giao dịch của Khách hàng

4.

4.1.

Ký quỹ

Để thực hiện giao dịch Hợp ồng KHTC, Khách hàng phải Ký quỹ một khoản tiền và/hoặc một
khoản tài sản ảm bảo thuộc danh mục tài sản ảm bảo ược Bên A chấp nhận Ký quỹ.

4.2.

Khách hàng ồng ý tại mọi thời iểm, số tiền Ký quỹ trong Tài khoản giao dịch phải luôn ảm
bảo ạt tối thiểu ở mức Ký quỹ duy trì. Khi tỷ lệ Ký quỹ duy trì của Khách hàng giảm xuống dưới
mức quy ịnh, Bên A sẽ gửi thông báo yêu cầu Khách hàng nộp tiền bổ sung cho phần Ký quỹ
thiếu hụt. Trong khoảng thời gian 72 giờ, nếu Khách hàng không nộp bổ sung số tiền thiếu hụt
do Bên A yêu cầu thì Bên A có quyền tất toán một phần hoặc tất cả Vị thế mởcủa Khách hàng
ể ưa tỷ lệ Ký quỹ duy trì về mức quy ịnh, Bất kỳ những Thông báo, cuộc gọi nộp tiền Ký quỹ,
thay ổi mức Ký quỹ cho Khách hàng của Bên A mọi thời iểm không thành công cũng không
có nghĩa là Bên A không thông báo, vì thế Khách hàng sẽ không ược miễn trừ nghĩa vụ nộp
tiền Ký quỹ và những thiệt hại do việc thay ổi mức Ký quỹ gây ra.

4.3.

Trong mọi trường hợp tài khoản bị giảm về dưới mức Ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời iểm nào mà
Bên A không thể liên lạc ược với Khách hàng, Bên A 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. Bằng Hợp ồng này, Khách hàng xác nhận ồng ý với hành ộng trong trường hợp nêu
trên của bên A và cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào ối với Bên A khi Bên A hành ộng
theo úng quy ịnh trên.

4.4.

Bên A không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu Ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc
cho từng Khách hàng, mức Ký quỹ yêu cầu do Bên A ưa ra có thể lớn hơn hoặc bằng mức
Ký quỹ yêu cầu do MXV công bố. Khi iều chỉnh mức Ký quỹ Bên A sẽ thông báo tới Khách
hàng ít nhất là trước một ngày giao dịch.

4.5.

Khách hàng chấp nhận và ồng ý rằng Khách hàng sẽ cung cấp các khoản Ký quỹ riêng biệt
cho các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của Bên A, và các khoản Ký quỹ ó ược sử dụng
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cho các mục ích khác nhau của Hợp ồng. Dựa trên yêu cầu của Khách hàng, Bên A có thể
(nhưng không có nghĩa vụ) chuyển toàn bộ hay một phần khoản Ký quỹ của Khách hàng từ một
tài khoản bất kỳ sang tài khoản khác hoặc sử dụng những khoản Ký quỹ này với bất kỳ mục
ích nào theo yêu cầu của Khách hàng.
4.6.

Bên A và Khách hàng cùng thống nhất việc Bên A sẽ thực hiện tạm khóa/phong tỏa tài khoản
thanh toán của Khách hàng theo chỉ thị qua iện thoại, email của các cán bộ ược ủy quyền
trong bản Đăng ký thông tin giao dịch là hợp pháp và hợp lệ và Khách hàng phải tự chịu trách
nhiệm về các giao dịch thực hiện không úng thẩm quyền (nếu có). Bên A có quyền và Khách
hàng chấp nhận việc Bên A ghi âm, lưu giữ các giao dịch qua các phương tiện iện thoại, email
giữa Bên A và Khách hàng ể sử dụng làm căn cứ khi có tranh chấp giữa hai bên.

4.7.

Bên A có quyền thu lãi trên khoản Khách hàng thiếu hụt Ký quỹ theo mức lãi suất và cách tính
toán theo khung quy ịnh của Bên A theo từng thời kỳ và Bên A ghi nợ tài khoản tương ứng với
số lãi ó.

4.8.

Các khoản Khách hàng thanh toán cho Bên A phải bằng loại tiền ang thiếu hụt Ký quỹ quy ổi
ra Việt Nam ồng. Nếu Khách hàng ược yêu cầu thực hiện khấu trừ hoặc trả lại nhưng Khách
hàng không thực hiện thì số tiền thiếu hụt Ký quỹ tăng lên úng bằng khoản tiền mà Bên A cần
ược khấu trừ hay trả lại ó.

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A
1.

Được quyền tự ộng trích mọi khoản tiền, tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: tài khoản

tiền gửi, tài khoản Ký quỹ, tài sản gửi, tài sản bảo ảm khác và Hợp ồng hàng hóa của Khách
hàng) ể thu phí, thu lãi, Ký quỹ bổ sung và các khoản nợ khác của Khách hàng phát sinh từ
các dịch vụ mà Bên A thực hiện cho Khách hàng theo Hợp ồng này.
2.

Hưởng phí cho các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí của Bên A.

3.

Bên A có quyền (nhưng không kèm theo nghĩa vụ) ược ghi âm (bằng bất cứ phương tiện gì,
bất cứ thời iểm nào) mọi cuộc hội thoại giữa Bên A và Khách hàng, ại diện của Khách hàng.
Những ghi âm hội thoại này có thể ược dùng làm bằng chứng cho bất kỳ thắc mắc nào của
Khách hàng. Bên A có quyền huỷ ghi âm vào bất cứ thời iểm nào mà không thông báo cho
Khách hàng.

4.

Bên A không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào phát sinh do Khách hàng chậm trễ hoặc
gặp khó khăn trong việc chuyển lệnh, truyền ạt nội dung lệnh tới Bên A.

5.

Thực hiện ặt lệnh Hợp ồng KHTC khi có lệnh của Khách hàng và thông báo kết quả giao dịch
cho Khách hàng sau khi giao dịch ã ược thực hiện.

6.

Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng. Thông báo số dư tài khoản, các
giao dịch ược thực hiện hàng ngày, hàng tháng cho Khách hàng.

7.

Giữ bí mật các thông tin về tài khoản và giao dịch của Khách hàng, trừ trường hợp phải cung
cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy ịnh của pháp luật.

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng
1.

Sở hữu hợp pháp Vị thế mở của các Hợp ồng KHTC và chịu mọi trách nhiệm, nghĩa vụ phát

sinh từ các vị thế ó.
2.

Nhận các khoản lợi nhuận gắn liền với các giao dịch và tài sản phát sinh.
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3.

Thực hiện các quyền của người sở hữu tiền và hàng hóa theo quy ịnh của pháp luật.

4.

Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan ến giao dịch và Tài khoản giao dịch của Khách
hàng.

5.

Có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền, tài sản khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch
hoặc chấm dứt Hợp ồng KHTC.

6.

Được Bên A thông báo về các thay ổi về biểu phí, thủ tục và các chính sách khác của Bên A.

7.

Chủ ộng theo dõi số dư Ký quỹ, tỷ lệ Ký quỹ trên Tài khoản giao dịch, theo dõi các Thông
báo/Báo cáo của Bên A. Duy trì mức Ký quỹ ảm bảo giao dịch và/hoặc bổ sung Ký quỹ theo
quy ịnh khi có thông báo của Bên A và/hoặc MXV.

8.

Thanh toán Phí giao dịch và các khoản phí dịch vụ khác phát sinh do Bên A theo biểu phí cung
cấp dịch vụ của Bên A công bố từng thời kỳ.

9.

Bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan ến Bên A, giao dịch và Hợp ồng này.

10.

Thanh toán các khoản phí và nghĩa vụ tài chính của Khách hàng ối với Bên A và/hoặc MXV
và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy ịnh của Hợp ồng này, các nghĩa
vụ khác theo quy ịnh của các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông và các quy ịnh
khác theo pháp luật Việt Nam.

11.

Bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Bên A gánh chịu do hành vi vi phạm các nghĩa vụ Hợp ồng
của Khách hàng gây ra.

12.

Bằng việc ký kết Hợp ồng này, Khách hàng ồng ý, chấp thuận và cam kết tuân thủ các iều
kiện, Điều khoản Hợp ồng giao dịch hàng hóa tại các Hợp ồng ược ký kết với Bên A và chấp
thuận không iều kiện việc áp dụng các quy ịnh của MXV ược ban hành từng thời kỳ theo
quy ịnh có liên quan ến và các văn bản thay thế/bổ sung cho Hợp ồng này.

13.

Cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc áp ứng ầy ủ các iều kiện theo pháp luật
liên quan ể tham gia ký kết và thực hiện Hợp ồng này.

14.

Cam kết các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, cung cấp cho Bên
A theo Hợp ồng này là chính xác, ầy ủ, trung thực, chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hoặc
liên quan ến việc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu trung thực, không chính xác hoặc không
ầy ủ của Khách hàng.

15.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy ịnh của Hợp ồng này, quy ịnh của MXV và pháp luật
Việt Nam.

Điều 6. Tất toán Tài khoản giao dịch và các quyền khác
1.

Khi Khách hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào ối với Bên A và/hoặc MXV, bao gồm

nhưng không giới hạn các trường hợp dưới ây, Khách hàng sẽ bị coi là mất khả năng thanh
toán:
a. Khách hàng không nộp tiền bổ sung Ký quỹ ối với phần Ký quỹ bị thiếu hụt trên Tài
khoản giao dịch của Khách hàng mở tại Bên A;
b. Không thanh toán các khoản phí theo quy ịnh của Bên A và/hoặc MXV;
c. Không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy ịnh của Hợp ồng;
d. Khách hàng qua ời, mất khả năng nhận thức, và các trường hợp khác ược coi là không
thể ra ược quyết ịnh, mất quyền công dân (ối với Khách hàng cá nhân), giải thể hoặc
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phá sản hoặc bị ình chỉ hoạt ộng (ối với Khách hàng tổ chức);
e. Các trường hợp khác theo ánh giá của Bên A.
2.

Trường hợp Khách hàng bị mất khả năng thanh toán, Bên A có quyền thực hiện, không giới

h

ạ

n

ở các công việc sau:
a. Tất toán hoặc óng một phần hoặc tất cả các Vị thế mở của Khách hàng dưới bất kỳ
hình thức nào ở mức giá hợp lý;
b. Hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các lệnh ặt chờ mở vị thế của Hợp ồng KHTC hoặc bất kỳ
cam kết nào khác ược uỷ quyền thực hiện cho Khách hàng;
c. Yêu cầu Khách hàng xử lý kịp thời và ầy ủ bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Khách
hàng với Bên A ngay khi ến hạn và phải trả;
d. Chấm dứt bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của Bên A thực hiện trong tương lai cho
Khách hàng;
e. Các hành ộng khác, tùy theo quyết ịnh của mình khi Bên A thấy cần thiết hoặc thích hợp.
3.

Bên A sẽ nỗ lực tối a thông báo cho Khách hàng về ý ịnh thực hiện bất kỳ hành ộng nào
của mình ược nêu trong khoản 2 Điều này trước khi thực hiện, trừ trường hợp bất khả kháng.

4.

Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thiếu hụt nào còn lại trong mỗi Tài
khoản giao dịch sau khi Bên A ã thực hiện bất kỳ hành ộng nào của mình ược nêu trong
khoản 2 Điều này.

Điều 7. Xử lý tài sản Ký quỹ
1.

Bên A có quyền sử dụng ối với bất kỳ hoặc tất cả các tài sản ảm bảo thuộc về Khách hàng

ể ảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng ối với Bên A và/hoặc MXV.
2.

Bên A ều có quyền quyết ịnh số tiền, thứ tự và phương thức xử lý tài sản Ký quỹ và thực hiện
các biện pháp khắc phục sẵn có cho bên nhận bảo ảm theo Luật tham chiếu. Nếu không có
sự ồng ý của Bên A, Khách hàng sẽ không ược phép sở hữu bất kỳ tài sản Ký quỹ nào ang
có trong Tài khoản giao dịch của Khách hàng, dù ang thuộc sở hữu hay sau này mới có ược.

Điều 8. Phí giao dịch và các loại thuế, phí khác
1.

Khách hàng ồng ý thanh toán úng hạn các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch và các

loại thuế, phí khác có liên quan căn cứ trên Thông báo tại từng thời kỳ của Bên A và/hoặc MXV.
Thời iểm thanh toán các khoản chi phí nêu trên căn cứ theo quy ịnh của Bên A và/hoặc theo
công bố của MXV.
Trong trường hợp, Khách hàng không thanh toán úng hạn, Bên A sẽ thực hiện các hành ộng
ược nêu tại khoản 2 Điều 6 Hợp ồng này.
Ngoài ra, Khách hàng sẽ phải chịu tất cả các tổn thất, chi phí ể hoàn trả Bên A cho các
khoản nợ, tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý liên quan ến các hành
ộng thu nợ.Khách hàng ồng ý trả lãi trên phần nợ và phần thiếu hụt Ký quỹ với mức lãi suất
trung bình trên thị trường của 03 (ba) Ngân hàng Thương mại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố tại thời iểm thiếu hụt với mức lãi suất bằng mức
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lãi suất cho vay thời hạn 12 tháng phát sinh cộng biên ộ 5%/năm nhưng không quá 150% lãi
suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố ối với loại cho vay tương ứng.
2.

Bên A ược quyền tính Phí giao dịch và các loại phí khác trên Tài khoản giao dịch của Khách
hàng căn cứ trên:
a. Khối lượng giao dịch của Khách hàng;
b. Tất cả các khoản hoa hồng, phí và các chi phí khác phát sinh hoặc nợ liên quan ến Hợp
ồng ược thực hiện và/hoặc thanh toán Bù trừ bởi Bên A ược quy ịnh bởi MXV;
c. Tất cả các khoản phí khác, tiền phạt, và các chi phí phát sinh hoặc có liên quan ến Hợp ồng
hoặc các giao dịch khác trong hoặc cho Tài khoản giao dịch ược Sở Giao dịch hàng hóa
nước ngoài có liên thông với MXV quy ịnh;
d. Bất kỳ khoản thuế áp dụng nào;
e. Bất kỳ khoản phí liên quan ến phí dịch vụ khác tính vào Tài khoản giao dịch, bao gồm nhưng
không giới hạn, phí chuyển khoản ngân hàng, phí báo cáo và Phí giao dịch nếu có;
f. Bất kỳ khoản nợ nào Khách hàng ối với Tài khoản giao dịch mở tại Bên A. Trong trường
hợp Tài khoản giao dịch ược chuyển sang một thành viên kinh doanh khác, Khách hàng có thể
bị tính phí chuyển ổi và/hoặc phí dịch vụ.

3.

Bên A không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản tiền lãi phát sinh nào ối với Ký quỹ khả dụng
trong bất kỳ Tài khoản giao dịch nào của Khách hàng mở tài Bên A.

4.

Bên A không có nghĩa vụ thanh toán hoặc tính toán cho Khách hàng về bất kỳ thu nhập hoặc lợi
ích nào có thể ược lấy ra từ việc sử dụng tiền, các khoản tương ương tiền hoặc bất
kỳ tài sản nào khác trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng.

Điều 9. Đồng tiền giao dịch

Tất cả các khoản: (i) Tiền Ký quỹ ban ầu; (ii) Tiền Ký quỹ bổ sung cho các mục ích Ký quỹ; (iii)
Lợi nhuận; (iv) Thua lỗ trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng sẽ ược thực hiện bằng
ViệtNam ồng (VNĐ), trừ khi pháp luật có quy ịnh khác. Trong các giao dịch ược niêm yết ở
các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV, Bên A ược quyền quy ổi các
khoản tiền liên quan trên trong Tài khoản giao dịch của Khách hàng ra ngoại tệ căn cứ trên tỷ giá
hối oái ược công bố bởi Ngân hàng thanh toán có liên kết với MXV.

Điều 10. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Nếu Khách hàng tham gia bất kỳ giao dịch nào ược thực hiện bằng ngoại tệ hoặc nếu các
khoản tiền và tài sản do Khách hàng nộp liên quan ến việc sử dụng một khoản ngoại tệ thì bất
kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do sự biến ộng tỷ giá hối oái ảnh hưởng ến ồng tiền ó
sẽ hoàn toàn do Khách hàng chịu.

Điều 11. Giao nhận hàng hoá và vận chuyển

Khách hàng phải chấp hành nghĩa vụ báo cáo, và bắt buộc tuân thủ các quy inh và yêu cầu giải
trình về giao dịch và Tài khoản giao dịch của mình ối với một số Vị thế lớn, Giới hạn vị thế báo
cáo, Giới hạn vị thế tối a theo các quy ịnh do MXV ban hành và các Sở Giao dịch hàng hóa
nước ngoài có liên thông với MXV. Khách hàng thừa nhận rằng, việc thực hiện và chấp nhận
giao hàng vật chất có thể liên quan ến mức ộ rủi ro cao hơn nhiều so với việc tất toán trạng
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thái bằng cách Bù trừ vị thế. Bên A không kiểm soát, cũng như không ảm bảo về chất lượng,
hoặc dung sai của bất kỳ mặt hàng nào ược giao trong việc thực hiện Hợp ồng. Khách hàng
hiểu rằng, trừ khi các thông số kỹ thuật trong Đặc tả Hợp ồng trái ngược nhau, mọi Hợp ồng
KHTC dự tính giao hàng, Khách hàng ều phải thông báo kịp thời cho Bên A. Khi Khách hàng
có ý ịnh nhận hàng (các vị thế mua - long), Khách hàng phải nộp ủ tiền cho Bên A ghi ầy ủ,
rõ ràng giá trị của hàng hoá ít nhất một (01) ngày làm việc trước ngày Thông báo ầu tiên;
Trường hợp các vị thế bán (short), Khách hàng phải gửi hàng vào kho theo chỉ ịnh ít nhất bốn
(04) ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng. Ngoài ra, Khách hàng cần có ủ tiền ể nhận
hàng và Bên A phải có ủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết trong khoảng thời gian trên.
Điều 12. Thông báo/Báo cáo sao kê tài khoản
1.

Khách hàng sẽ nhận ược Thông báo/Báo cáo sao kê trước 9h sáng hàng ngày.

2.

Nếu Khách hàng không nhận ược Thông báo/Báo cáo sao kê hoặc nội dung Thông báo/
Báo cáo sao kê phát sinh chênh lệch so với thực tế hoặc so với số tiền yêu cầu bổ sung Ký quỹ
thì Khách hàng có nghĩa vụ phản hồi lại cho Bên A về vấn ề này trong khoảng thời gian 24h
bằng email hoặc văn bản ngay sau khi nhận ược Thông báo/Báo cáo sao kê tài khoản.

3.

Trong trường hợp vượt quá thời gian nêu tại khoản 2 Điều này, việc thực hiện kết quả sao kê
hay các báo cáo coi như ã ược Khách hàng phê duyệt và Khách hàng không có quyền áp
ặt Bên A về bất kỳ trách nhiệm nào liên quan ến các giao dịch ược ề cập ến
trong Thông báo/Báo cáo sao kê.

4.
5.

Địa chỉ gửi Thông báo/Báo cáo sao kê tài khoản sẽ ược Bên A sử dụng từ thông tin của
Khách hàng trong Hợp ồng này.
Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thư iện tử (email) của m ình ể nhận các báo cáo,
sao kê chi tiết các giao dịch và các thông báo khác của Bên A.

6.

Khách hàng phải thông báo ngay cho Bên A về bất kỳ khó khăn trong việc truy cập, mở hoặc
bằng cách khác xem một tài liệu truyền qua iện tử hoặc thông tin.

Điều 13. Cam kết và bảo đảm

Khách hàng cam oan, bảo ảm và ồng ý các thỏa thuận với Bên A rằng:

1.

Khách hàng, nếu là cá nhân, ại diện pháp lý phải ảm bảo ủ iều kiện của Luật tham
chiếu ể tham gia ký kết và thực hiện Hợp ồng này.

2.

Khách hàng, nếu là pháp nhân, cam oan phải là tổ chức hợp lệ, hợp pháp hiện có và có
thẩm quyền ể tham gia ký vào Hợp ồng này, cũng như ăng ký mở tài khoản và tham gia
vào các giao dịch trong Hợp ồng như ược ề cập ở ây. Khách hàng cần phải hiểu rõ hơn
rằng, người thực hiện ký Hợp ồng này phải là người ã ược ủy quyền hợp lệ và có thẩm
quyền làm như vậy.

3.

Khách hàng cũng như bất kỳ ối tác nào, kể cả nhân viên hay giám ốc của Bên A
ã ược tiết lộ trước ó bằng văn bản cho Bên A.

4.

Khách hàng ảm bảo rằng Khách hàng sẽ duy trì tài khoản của mình và tự chịu trách
nhiệm về việc tuân thủ Luật tham chiếu.

5.

Khách hàng ã xác ịnh rằng việc giao dịch hàng hoá là phù hợp với Khách hàng, thận
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trọng trong mọi khía cạnh, không vi phạm Luật tham chiếu hoặc bất kỳ luật, quy ịnh, phán
quyết, sắc lệnh, trật tự, hoặc thỏa thuận mà Khách hàng hoặc tài sản của Khách hàng bị ràng
buộc hoặc ràng buộc.
6.

Không có thoả thuận bằng văn bản riêng giữa Khách hàng và Bên A về sự từ bỏ, Bên A tùy theo
quyết ịnh của mình, có thể, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận từ các nhà môi giới
khác. Hợp ồng ược thực hiện bởi các nhà môi giới ó trên một trao ổi cho Khách
hàng và ề nghị ược “từ bỏ” cho Bên A ể thanh toán và/ hoặc tiếp tục duy trì tài khoản.

7.

Tất cả các phản hồi ược thực hiện liên quan ến Hợp ồng này kèm theo (bao gồm bất kỳ
giấy tờ, tài liệu cung cấp kèm theo) là úng, chính xác và ầy ủ.

8.

Khách hàng ồng ý thông báo kịp thời cho Bên A bằng văn bản nếu bất kỳ bảo ảm và ại diện
nào ở trên trở nên không chính xác hoặc bằng cách nào ó không còn úng, ầy ủ và chính
xác hoặc nếu có bất kỳ thay ổi quan trọng nào trong thông tin của Khách hàng.

9.

Khách hàng phải chấp nhận vô iều kiện việc hợp tác với Bên A, bao gồm nhưng không giới
hạn việc bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ tài khoản, hạn chế hoặc dừng rút tiền, không mở
lệnh mới cho ến khi hoàn thành xong quá trình truy xét, làm rõ, iều tra, …liên quan ến giao
dịch áng ngờ của Khách hàng.

Điều 14. Điều khoản chung
1.

Luật tham chiếu

Hợp ồng và Thoả thuận liên quan ến tài khoản này phải tuân theo: (i) Luật thương mại 2005;
Nghị ịnh 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị ịnh 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018
sửa ổi, bổ sung một số iều của Nghị ịnh 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy ịnh chi tiết
Luật thương mại về hoạt ộng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản
sửa ổi, bổ sung; (ii) Tất cả các Điều lệ, Quy chế, Quy ịnh hay quy trình ược xây dựng và ban
hành bởi MXV, Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông với MXV; (iii) tất cả các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan khác.
2.

Giới hạn và miễn trừ trách nhiệm
Khách hàng sẽ không có quyền khiếu nại ối với Bên A cho bất kỳ tổn thất gây ra trực tiếp hoặc
gián tiếp bởi: (i) các hạn chế, quy ịnh, quy tắc, quyết ịnh hoặc lệnh của Chính phủ, Bộ Công
Thương, các Cơ quan Tư pháp quy ịnh hoặc tự iều chỉnh; (ii) ình chỉ hoặc chấm dứt giao
dịch; (iii) chiến tranh, xáo trộn dân sự hoặc lao ộng; (iv) chậm trễ hoặc không chính xác trong
việc truyền tải hoặc báo cáo ơn ặt hàng do sự cố hoặc lỗi của các dịch vụ máy tính, truyền
tải, truyền thông hoặc các cơ sở thực hiện; (v) sự thất bại hoặc trì hoãn bởi bất kỳ Sở Giao dịch
hàng hóa hoặc thanh toán Bù trừ nào ể thực thi các quy tắc của các cơ quan này hoặc trả cho
Bên A bất kỳ khoản Ký quỹ nào có liên quan ến tài khoản của Khách hàng; (vi) 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 ổi có liên quan ang giữ tiền của Khách hàng, hoặc tài sản khác ể thanh toán hoặc
cung cấp tương tự cho Bên A; (v) bất kỳ nguyên nhân này hay nguyên nhân khác ngoài sự kiểm
soát của Bên A; (vi) là kết quả bất kỳ hành ộng nào của Bên A hoặc các ại lý của Bên A tuân
thủ Luật tham chiếu; (vii) là kết quả bất kỳ hành ộng nào của Bên A liên quan ến việc thực hiện
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các biện pháp khắc phục sẵn có theo quy ịnh của Hợp ồng này; (viii) ối với hành vi hoặc
thiếu sót của những người không làm việc và không giám sát bởi Bên A, Bên A sẽ không chịu
trách nhiệm ối với bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ trường hợp những thiệt hại ó phát sinh trực
tiếp từ sự sơ suất bất thành văn hoặc hành vi sai trái cố ý của Bên A. Trong mọi trường hợp
bên A sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về những thiệt hại do hậu quả, ngẫu
nhiên hoặc ặc biệt, ngay cả khi ược thông báo về khả năng thiệt hại ó.
3.

Thông tin thị trường
Khách hàng nhận thức rằng: (i) bất kỳ thông tin nào của Bên A gửi ến Khách hàng không có
nghĩa tạo thành một khuyến nghị bán hoặc mua nào; (ii) các khuyến nghị và thông tin, mặc dù
dựa trên thông tin thu ược từ các nguồn tin áng tin cậy của Bên A, là ộc lập ối với hoạt
ộng của Bên A, có thể không ầy ủ, không cần phải xác minh và sẽ không làm cơ sở cho
bất kỳ quyết ịnh nào của Khách hàng; (iii) Bên A không ại diện, bảo ảm và sẽ không chịu
trách nhiệm về tính chính xác hoặc ầy ủ của bất kỳ thông tin hoặc khuyến nghị ược cung
cấp cho Khách hàng; (iv) Các khuyến nghị cho Khách hàng về bất kỳ giao dịch cụ thể nào, tại
bất kỳ thời iểm nào có thể khác nhau giữa các chuyên viên phân tích của Bên A do tính a
dạng trong phân tích các yếu tố cơ bản, kỹ thuật và có thể khác với bất kỳ khuyến cáo tiêu
chuẩn của Bên A; (v) Bên A không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm cập nhật bất kỳ khuyến nghị
thị trường nào hoặc thông tin mà Bên A liên lạc với Khách hàng.

4.

Ghi âm
Bên A ược phép (không có nghĩa vụ) ghi lại (bằng bất cứ phương tiện nào, thời gian nào) bất
cứ sự giao tiếp nào (thông qua bất cứ hình thức, phương tiện nào) giữa Bên A và Khách hàng
hay bất cứ cá nhân, cơ quan ại diện cho Khách hàng. Khách hàng theo ây thừa nhận tất cả
các bản ghi ược Bên A ghi lại trên ây là có giá trị pháp lý và Bên A có thể dùng các bản ghi
này làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp.

5.

Toàn bộ Hợp ồng
Hợp ồng này là toàn bộ thỏa thuận giữa Bên A với Khách hàng và thay thế tất cả các thỏa
thuận bằng lời nói và bằng văn bản trước ó giữa các Bên liên quan ến nội dung của Hợp
ồng này.

6.

Miễn trừ, sửa ổi và chuyển giao
Việc không thực thi bất kỳ lúc nào hay bất kỳ iều khoản nào của Hợp ồng này sẽ không
ược hiểu là sự từ bỏ iều khoản ó của Bên A cũng như bất kỳ cách nào ể ảnh hưởng ến
tính hợp lệ của Hợp ồng này hoặc quyền của Bên A sau ó ể thực thi mọi iều khoản của
Hợp ồng này. Sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của Hợp ồng này sẽ không ược hiểu là sự
miễn trừ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc tiếp theo. Không có iều khoản nào của Hợp ồng này
có thể ược miễn trừ hoặc sửa ổi bởi Khách hàng trừ khi việc miễn trừ hoặc sửa ổi ó ược
viết bằng văn bản và ược ký bởi người có thẩm quyền của Bên A. Bên A có thể chỉ ịnh,
chuyển giao, hoặc chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp ồng này cho Thành viên
kinh doanh khác. Hợp ồng này sẽ ràng buộc bởi ại diện cá nhân và người kế thừa hợp pháp
của Khách hàng trong việc thực hiện các quyền lợi của Bên A. Những người kế nhiệm của Bên
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A có thể bao gồm cả trong các trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng, hợp
nhất hay hình thức khác.
7.

Hiệu lực từng phần của iều khoản
Nếu bất kỳ iều khoản nào của Hợp ồng này bị vô hiệu hoặc không hợp lệ theo Luật tham
chiếu, thì iều khoản ó sẽ không có hiuệ lực chỉ trong phạm vi của việc vô hiệu như vậy
mà không làm mất hiệu lực các iều khoản còn lại của Hợp ồng này.

8.

Chấm dứt Hợp ồng
Hợp ồng này có thể ược chấm dứt bởi Bên A 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 ủ tiền Ký quỹ, Bên A có thể
chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Trong trường hợp
chấm dứt nhưng Bên A không thể tất toán các vị thế trong tài khoản theo các quyền ược
quy ịnh trong Hợp ồng này, Khách hàng phải tất toán ngay các vị thế ó hoặc chuyển các
vị thế ó sang Thành viên kinh doanh khác.
Nếu Khách hàng không tuân thủ, Bên A có thể tất toán các vị thế và Khách hàng ồng ý bồi
thường ể giữ cho Bên A không bị tổn hại bởi bất kỳ hay tất cả các thiệt hại của việc thanh
lý ó. Mặc dù có bất kỳ chấm dứt nào, Khách hàng phải thực hiện ầy ủ các nghĩa vụ ối
với Bên A phát sinh dưới ây bao gồm, nhưng không giới hạn như: thanh toán số dư nợ,
hoa hồng, lệ phí, bao gồm cả phí liên quan ến việc chuyển tài khoản cho một Thành viên
kinh doanh khác. Việc chấm dứt Hợp ồng này sẽ không ảnh hưởng ến nghĩa vụ của các
bên phát sinh từ các giao dịch ký kết trước khi chấm dứt.

9.

Tài khoản duy nhất
Khách hàng ồng ý bị ràng buộc bởi các iều khoản của Hợp ồng ăng ký mở tài
khoản. Khách hàng tuyên bố rằng, ây là tài khoản duy nhất và không ai khác có
quyền lợi trong tài khoản này.

10.

Pháp luật và giải quyết tranh chấp
Pháp luật ược sử dụng ể iều chỉnh và giải thích ối với Hợp ồng này là pháp luật Việt
Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp ồng này trước hết ược giải quyết trên
cơ sở thương lượng và hoà giải. Trường hợp hoà giải không thành, các bên ưa tranh
chấp ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam phân xử, mọi chi phí sẽ do bên thua kiện
chịu.

Hợp đồng gồm 14 (mười bốn) trang được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một)
bản.
Ngày ........ tháng ....... năm .........
Khách hàng
(Ký & ghi rõ họ tên)
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