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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG CHỈ  

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (LHBF) 

 

BƯỚC 1: 
Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện đăng ký mua chứng chỉ quỹ LHBF tại Đại lý phân 

phối Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) 

1. Trường hợp NĐT chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán tại BMSC (tài khoản có đầu 

số 086): NĐT thực hiện điền thông tin vào các mẫu sau: 

- Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (Biểu mẫu #1 – 02 bản) 

- Thoả thuận đăng ký giao dịch trực tuyến chứng khoán (Biểu mẫu #2 – 02 bản) 

- Hợp đồng ứng trước tiền bán (Biểu mẫu #3 – 02 bản) 

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở: 

o Khách hàng cá nhân (Biểu mẫu #4a – 02 bản) 

o Khách hàng tổ chức: (Biểu mẫu #4b – 02 bản)  

- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến (khuyến nghị NĐT ký kết để tạo thuận lợi 

cho việc đầu tư CCQ): (Biểu mẫu #5 – 02 bản) 

- Phiếu Lệnh Mua IPO: (Biểu mẫu #6 – 02 bản) 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu Nhà Đầu tư và người được ủy quyền (nếu có) (với 

cá nhân) (01 bản) 

hoặc Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập; 

thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Nhà đầu tư và Bản sao hợp lệ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và người ủy quyền (nếu có) 

(với tổ chức) (01 bản). 

 

2. Trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại BMSC nhưng chưa có tài 

khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ LHBF (tài khoản có đầu số 086): NĐT thực hiện điền thông 

tin vào các mẫu sau: 

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở: 

o Khách hàng cá nhân (Biểu mẫu #4a – 02 bản) 

o Khách hàng tổ chức: (Biểu mẫu #4b – 02 bản)  

- Giấy Đăng Ký Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến (khuyến nghị NĐT ký kết để tạo thuận lợi 

cho việc đầu tư CCQ): (Biểu mẫu #5 – 02 bản) 

- Phiếu Lệnh Mua IPO: (Biểu mẫu #6 – 02 bản) 

 

3. Trường hợp NĐT đã có tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ LHBF mở tại Đại lý phân phối 

BMSC (tài khoản có đầu số 086): NĐT thực hiện điền thông tin vào các mẫu sau: 

- Phiếu Lệnh Mua IPO: (Biểu mẫu #6 – 02 bản) 

https://drive.google.com/file/d/1N_ZUviGdZHuqtBg-knXvh-AS840LNsZ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2cDjeK5a4biRSiLWsl9aiW7LqefXjQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBosFbAvQYjkbI4Kc5O-8bXFA9xrS9oz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHHewaNcnhDUG-7Qs2j2_JESi400t6aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O84-j_KnbKhgdTsmM6IApKwWVtNUI12T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqQ18zu6Yo97i9l19pzFd_OqWj_RSfa-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZqacwXRCmLEEWgKsJf7qUYG0uMKCqba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHHewaNcnhDUG-7Qs2j2_JESi400t6aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O84-j_KnbKhgdTsmM6IApKwWVtNUI12T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqQ18zu6Yo97i9l19pzFd_OqWj_RSfa-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZqacwXRCmLEEWgKsJf7qUYG0uMKCqba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZqacwXRCmLEEWgKsJf7qUYG0uMKCqba/view?usp=sharing
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BƯỚC 2: NĐT thực hiện nộp tiền vào Tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng giám sát 

NĐT thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài 

khoản của Quỹ LHBF tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau: 

- Số tài khoản: 1191 0000 595528 

- Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE 

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

- Số tiền: …………… (VNĐ) 

- Nội dung: [Tên Nhà đầu tư]_[Số tài khoản giao dịch CCQ]_Mua CCQ LHBF 

Thời hạn nhận thanh toán: Từ ngày 17/10/2022 đến trước 16h00 ngày 21/11/2022. 

BƯỚC 3: 
NĐT gửi hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ Quỹ LHBF tại ĐLPP BMSC 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ Quỹ LHBF (quy định chi tiết tại Bước 1) 

2. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản (Biểu mẫu #7 – 02 bản) 

3. Biên lai nộp tiền vào tài khoản của Quỹ 

Quý NĐT gửi hồ sơ đăng ký mua chứng chỉ Quỹ LHBF trước ngày 21/11/2022 (ngày kết thúc thời 

hạn nhận đăng ký mua) tại địa điểm sau: 

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse (LHC) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 

3, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84 28) 7301 7786    Fax: (84 28) 7302 2268 

THÔNG TIN VÀ BIỂU MẪU KHÁC: 

- Điều lệ Quỹ LHBF 

- Bản cáo bạch Quỹ LHBF 

Nếu Quý Nhà đầu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Chuyên viên 

tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng! 

- Gọi (84 28) 7301 7786     

- Chat trực tiếp trên Website của LHC: https://lighthousecapital.com.vn/  

- Inbox Facebook LHC tại: https://www.facebook.com/LighthouseCapital.JSC  

https://drive.google.com/file/d/1ePdFp87WCFdbAC3qVEjwxU6RNSJUDc6B/view?usp=sharing
https://lighthousecapital.com.vn/
https://www.facebook.com/LighthouseCapital.JSC

