
 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ VF-iSAVING 

Chương trình Đầu tư định kỳ VF-iSaving là phương thức đầu tư thông minh có hệ thống, giúp nhà đầu tư (NDT) tích 

lũy một số tiền lớn tại một thời điểm xác định trong tương lai thông qua việc mua chứng chỉ quỹ (CCQ) một cách 

đều đặn và kỷ luật định kỳ hàng tháng. 

Hình thức đầu tư: đầu tư định kỳ hàng tháng,  không giới hạn về số tiền và thời gian tham gia. 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản đến tài khoản của quỹ hoặc trích thanh toán tự động (auto debit) qua ngân hàng của NDT. 

Số tiền đầu tư VF-iSAVING: Tối thiểu 1 triệu đồng/tháng. NDT nên định sẵn số tiền đầu tư hàng tháng để dễ thực hiện việc tiết kiệm 

cho kế hoạch đầu tư của mình.  

Lệnh mua tự động: Sau khi NDT đặt lệnh mua cho kỳ giao dịch đầu tiên, các tháng tiếp theo hệ thống sẽ tự động sinh lệnh mua 

nhằm tạo sự thuận tiện và giúp NDT hình thành thói quen tiết kiệm đầu tư có kỷ luật. NDT chỉ cần chuyển khoản tiền đầu tư cho các 

kỳ giao dịch tiếp theo.  

Ngày đóng tiền đầu tư VF-iSAVING (ngày T-1): NDT cần chọn một ngày trong tháng để thực hiện việc đóng tiền đầu tư.  

Ngày giao dịch VF-iSAVING (ngày T): là ngày giao dịch gần nhất sau ngày VFM/Quỹ nhận được Lệnh Mua và tiền đầu tư               

VF-iSAVING hoặc Lệnh Bán VF-iSAVING từ NDT.  

Nhà đầu tư cần biết 

Phí giao dịch VF-iSaving  
hiệu lực từ 1/1/2019 

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ PHÁT HÀNH (PHÍ MUA)  

PHÍ MUA LẠI (PHÍ BÁN)  

Nắm giữ đến 365 ngày 2,5% 

Nắm giữ từ 366 - 730 ngày 1%  

Nắm giữ từ 731 ngày 0%  

QUY TRÌNH GIAO DỊCH VF-iSAVING 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN TIỀN ĐẦU TƯ ĐỊNH KÝ 

MUA CCQ QUỸ VF1 

Tên TK: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 

Ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited 

STK: 901 837 117 04 

Nội dung: [Số tài khoản]_ [VFMVF1S006]_ [Tên NDT] 

MUA CCQ QUỸ VF4 

Tên TK:  Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 

Ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited 

STK: 902 130 289 04 

Nội dung: [Số tài khoản]_ [VFMVF4S006]_ [Tên NDT]  

MUA CCQ QUỸ VFB 

Tên TK: Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam 

Ngân hàng: Standard Chartered Bank (VN) Limited 

STK: 902 130 467 04 

Nội dung: [Số tài khoản]_ [VFMVFBS004]_ [Tên NDT]  

MUA 

BÁN 
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NDT chỉ đặt lệnh 

mua cho kỳ giao dịch 

đầu tiên, hệ thống tự 

sinh lệnh mua cho 

mỗi kỳ giao dịch tiếp 

theo.  

Lưu ý 

Vì sao bạn nên chọn VF- iSAVING 

• Không đòi hỏi vốn lớn, chỉ từ 1 triệu đồng/tháng. 

• Tận hưởng sức mạnh của lãi kép và quy luật bình quân giá. 

• Đầu tư thuận tiện và cực kỳ uyển chuyển mọi lúc mọi nơi với 

sự hỗ trợ của ứng dụng trực tuyến VF-iTrade. 

• Hoàn toàn Miễn Phí khi tham gia.   

• Tạo thói quen đầu tư tài chính có kỷ luật vì mục tiêu lớn.  

Mở tài khoản CCQ Đặt lệnh mua Chuyển khoản  

tiền đầu tư 
Nhận CCQ về tài khoản 

NDT đặt lệnh bán VFM xử lý lệnh bán  NDT nhận tiền bán 


