
 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA  

CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF  

(VCBF-MGF) 

 

BƯỚC 1:    Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện đăng ký mua CCQ VCBF-MGF tại Đại lý phân phối VCBF 

 Trường hợp NĐT chưa có tài khoản giao dịch đơn vị quỹ mở VCBF mở tại Đại lý phân phối VCBF (tài 

khoản có đầu số 979): NĐT thực hiện điền thông tin vào các mẫu sau: 

(i) Phiếu Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Đơn Vị Quỹ Mở VCBF 

(ii) Thỏa Thuận Giao Dịch Trực Tuyến (khuyến nghị NĐT ký kết để tạo thuận lợi cho việc đầu tư CCQ) 

(iii) Phiếu Lệnh Mua IPO. 

 Trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch đơn vị quỹ mở VCBF mở tại Đại lý phân phối VCBF (tài khoản 

có đầu số 979): NĐT thực hiện điền thông tin vào mẫu Phiếu Lệnh Mua. 

 

BƯỚC 2:  NĐT thực hiện nộp tiền vào Tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng giám sát 

Mọi thanh toán mua đơn vị quỹ phải thực hiện bằng đồng Việt Nam, từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư vào tài 

khoản của Quỹ với thông tin như sau: 

• Tên người thụ hưởng: QUY DAU TU CO PHIEU TANG TRUONG VCBF 

• Số tài khoản thụ hưởng: 90435313701 

• Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 

• Số tiền đăng ký mua: …………………………… (VNĐ) 

• Nội dung:  [Số tài khoản giao dịch đơn vị quỹ mở VCBF] [Tên Nhà đầu tư] [VCBF-MGF] 

 

BƯỚC 3:  NĐT gửi hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ quỹ VCBF-MGF tại ĐLPP VCBF 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ quỹ VCBF-MGF (quy định chi tiết tại Bước 1) 

2. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản 

3. Biên lai nộp tiền vào tài khoản của Quỹ 

Quý NĐT gửi hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ quỹ VCBF-MGF trước ngày 29/10/2021 (ngày kết thúc thời hạn nhận 

đăng ký mua) tại địa điểm sau: 

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại: (84 24) 3936 4540        Fax: (84 24) 3936 4542 

 

 

 



THÔNG TIN VÀ BIỂU MẪU: 

Quý NĐT vui lòng truy cập vào các đường link sau để tìm hiểu thêm thông tin và tải các biểu mẫu liên quan: 

 Cách thức mở tài khoản giao dịch đơn vị quỹ mở VCBF:  

https://www.vcbf.com/quy-mo/cach-thuc-dau-tu-vao-quy-mo-1/cach-thuc-dau-tu/ 

 Mẫu “Phiếu Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Đơn Vị Quỹ Mở VCBF”: 

Khách hàng cá nhân: https://www.vcbf.com/images/2021/don_dang_ky_mo_tai_khoan_khcn-

application_form.pdf 

Khách hàng tổ chức: https://www.vcbf.com/images/2021/don_dang_ky_mo_tai_khoan_khdn-

application_form.pdf 

 Mẫu “Thỏa Thuận Giao Dịch Trực Tuyến”: 

https://www.vcbf.com/images/2021/thoa_thuan_giao_dich_truc_tuyen_-_online_trading_agreement_-

_chu_ky_dien_tu.pdf  

 Mẫu “Phiếu Lệnh Mua IPO”:  

https://www.vcbf.com/images/2021/phieu_lenh_mua-subscription_order_ipo_only_.pdf 

 Mẫu “Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản”: 

https://www.vcbf.com/images/2021/phieu_lay_y_kien_ndt_bang_van_ban.pdf  

 Hướng dẫn cách điền “Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản”: 

https://www.vcbf.com/images/2021/huong_dan_cach_dien_phieu_lay_y_kien_ndt_bang_van_ban.pdf  

 Điều Lệ Quỹ VCBF-MGF:  

https://www.vcbf.com/images/2021/dieu_le_vcbf-mgf.pdf 

 Bản cáo bạch Quỹ VCBF-MGF:  

https://www.vcbf.com/images/2021/ban_cao_bach_vcbf-mgf.pdf 

  

Mọi thông tin và thắc mắc liên quan đến Quỹ VCBF-MGF và Quy trình đăng ký mua chứng chỉ Quỹ VCBF-MGF, 

Quý Nhà đầu tư vui lòng gọi đến các số sau để được hướng dẫn: 

 Tại Hà Nội: Hotline: 024 3936 4540 - Ms. Hòa: 0813 430 821 - Ms. Hồng: 0983 686 382 

 Tại TP. HCM: Ms. My: 0917 413 777 - Ms. Thùy: 0934 880 296 
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