
 

 

 
 

PHỤ LỤC 1 

ỦY QUYỀN 
V/v: Hoàn thành hồ sơ, chứng từ liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán 

 

Hôm nay, ngày…………tháng………….năm……….. 

Tại : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Trụ sở : 30 – Nguyễn Du – Phường Bùi 

Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

BÊN A (Bên ủy quyền):  

- Khách hàng (Thông tin về KH và tài khoản như nêu tại Hợp đồng mở tài khoản giao 

dịch chứng khoán) 

BÊN B (Bên nhận ủy quyền) : Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (“IRS”) 

- Trụ sở chính: 30 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: 04.3944 6666         Fax: 04.3944 6969 

- Người đại diện : Ông Đỗ Trung Sơn 

- Theo giấy ủy quyền số : 09/2013/UQ-HĐQT ngày 15/4/2013 

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN: 

1. Khách hàng ủy quyền cho IRS (bao gồm nhưng không giới hạn Người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được IRS ủy quyền) toàn quyền lập, ký thay các Phiếu lệnh mua, Phiếu lệnh 

bán, Phiếu lệnh hủy và các giấy tờ liên quan đến giao dịch trên tài khoản của Khách hàng mở 

tại IRS mà Khách hàng (tự mình hoặc thông qua người được Khách hàng ủy quyền hợp 

pháp) đã yêu cầu qua điện thoại, Online, SMS… (hoặc các hình thức khác trong đó Khách 

hàng/Người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp  không trực tiếp có mặt tại địa điểm giao 

dịch của IRS). 

2. Việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách 

hàng/ Người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp không trực tiếp có mặt tại IRS phải được 

hoàn thiện trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.  

 

THỜI  HẠN ỦY QUYỀN: Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo thời hạn của 

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng hoặc khi các bên thống nhất chấm 

dứt bằng một văn bản. 

 

CAM KẾT CHUNG:  
- Nếu sau 24 giờ kể từ thời điểm đưa ra yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn đặt lệnh 

mua – bán chứng khoán, yêu cầu IRS thực hiện thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán, 

yêu cầu IRS cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng…), Khách hàng không có thắc mắc gì 

về kết quả giao dịch đã được thực hiện thì coi như Khách hàng đã xác nhận toàn bộ các 

giao dịch này và hồ sơ, chứng từ do IRS lập và ký thay liên quan đến các giao dịch đó sẽ 

được coi là những văn bản gốc hợp lệ, hợp pháp. 

- IRS cam kết thực hiện đúng nội dung và thời hạn ủy quyền của Khách hàng. 

Các bên đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí, tự nguyện ký kết và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các 

điều khoản nêu trên.  

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán số………………………………….ký ngày………………và Hợp đồng sử dụng dịch vụ 

tiện ích giao dịch chứng khoán số……………………………. ký ngày……………….. 
 

KHÁCH HÀNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN IRS 

 
 

  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 
Trụ sở chính: Số 30 Nguyễn Du, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. 

Tell: (84-4) 39446666 Fax: (84-4) 39446969 Website: www.irs.com.vn 


