
 
 

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN 
INFORMATION CONFIRMATION FORM 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) 
To  Đại lý phân phối………………………………….. 
  Distributor 

Tên tôi/chúng tôi là:  .........................................................................................................................................................................  
I/We are: 

Số ĐKSH : ........................................... Ngày cấp: ..............................................Nơi cấp: ...............................................  
ID Card (Passport) no.: dated at 
Địa chỉ liên hệ : .......................................................................................................................................................................  
Contact address: 
Số điện thoại : .......................................................................................................................................................................  
Telephone number:  

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu chứng chỉ Quỹ như sau/ I/We are currently holding fund certificates as follows:  

Stt 
No. 

Mã CCQ 
Fund certificate code 

Số lượng 
Quantity 

Ghi chú 
Note 

    

Sau khi kiểm tra các thông tin trên Thông báo về việc sở hữu chứng chỉ quỹ mở do công ty DCVFM gửi, tôi/chúng tôi nhận thấy có 
những thông tin chưa chính xác so với thông tin thực tế của tôi/chúng tôi như sau: 
After verifying the information mentioned in the Confirmation of open-ended fund ownership sent by DCVFM, I/We recognize that there is some 
incorrect information in comparison with my/our accurate information as follows: 

Thông tin chưa chính xác tại Thông báo về việc sở hữu chứng chỉ quỹ mở/ Incorrect information in the Confirmation of  open-ended 

fund ownership: 
Họ tên : ...................................................................................................................................................................................  
Name: 

Số ĐKSH : ....................................................... Ngày cấp: ............................................... Nơi cấp: .............................................  
ID Card (Passport) no.: dated at 
Thông tin chính xác/ Correct information: 
Họ tên : ...................................................................................................................................................................................  
Name: 

Số ĐKSH :  ...................................................... Ngày cấp: ............................................... Nơi cấp: .............................................  
ID Card (Passport) no.: dated at 
Lý do có sự thay đổi thông tin: .....................................................................................................................................................  
Reason of changing: 

Thông tin chính xác nêu trên đã được Tôi/Chúng tôi sử dụng để đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Vì vậy, để đảm 
bảo quyền lợi của mình, tôi/chúng tôi đề nghị DCVFM chuyển số CCQ thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi như theo Thông báo về việc 
sở hữu chứng chỉ quỹ mở từ tài khoản tạm cấp sang tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của tôi. 
I/We used the above correct information to open the open-ended  fund account. Therefore, to ensure my/our rights, I/We propose to transfer my/our 
fund certificate quantity as stated in the Confirmation of open-ended fund ownership from the temporary account to the open-ended fund account. 

Tôi cam kết chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị này và các vấn đề phát sinh có liên quan.  
I am committed to responsible for this proposal and any relating issues. 

 
* Tài liệu gửi kèm/Documents 
- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số 
giao dịch chứng khoán mới, bản sao cũ (nếu có); 
01 hard copy of ID/Passport /Business license/Registration of new/old 
securities trading code certificate (if any) 

……………………, ngày…….tháng……năm ……. 
……………………, date…….month……year ……. 

Người đề nghị 
The proponent 

 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI 
DISTRIBUTOR CONFIRMATION 

Căn cứ vào ủy quyền của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) về việc kiểm tra thông tin nhà đầu tư, 
sau khi thực hiện kiểm tra, đối chiếu, Chúng tôi xác nhận nhà đầu tư nêu trên trên Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ 
quỹ mở và nhà đầu tư trên Thông báo về việc sở hữu chứng chỉ quỹ mở cùng là một Nhà đầu tư (Phiếu đăng ký mở tài khoản và 
Thông báo về việc sở hữu đính kèm). Chúng tôi cam kết các thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm 
đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc xác nhận này. 
Based on the authorization of DCVFM on checking investor’s information, after examination and comparison, we confirm the above investor 
mentioned on the Account opening application form and investor mentioned in the Notice of open-ended fund ownership are the same (the Account 
opening application form and Notification of ownership attached), we pledge that the above statements are true and we will be legally responsible 
for our commitment. 

 Người đại diện pháp luật 
 Legal representative 
 


