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ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (SIP) 
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN (SIP) APPLICATION 

  
(Nhà phân phối điền vào đây) (to be inserted by Distributor) 

Số thứ tự lệnh 
Reference No 

 
 

Số chứng từ 
Voucher No 

 
 

 
 
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng chữ VIẾT HOA và mực đen hoặc xanh, ký tên tại chỗ chỉ định và chuyển đơn cho Đại 
lý Phân phối. (*) Nội dung bắt buộc phải điền 

Please complete this form in full using BLOCK capitals and black or blue ink, sign at the places indicated, and return the completed 
form to your Distributor. (*) Content must be filled in 

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ/ INVESTOR’S INFORMATION 
 
Họ và tên Nhà đầu tư (*) 
Full name of Investor 

 
 

 
Số tài khoản giao dịch CCQ (*) 
Account number 

 
 

 
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN (*) 
ID/Passport/Business registration no. 

 
 

Ngày cấp (*) 
Issuing date 

 
 

 

Nơi cấp (*) 
Issuing place 

 
 

 
Tên người được ủy quyền 
Authorized person’s name 

 
 

Số CMND/CCCD/HC 
ID/Passport no. 

 
 

 
Ngày cấp 
Issuing date 

 
 

Nơi cấp 
Issuing place 

 
 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ/ DETAILS OF SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN 
 
Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình Đầu tư định kỳ của Quỹ mở do CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse quản lý 
với các thông tin sau: 
I/We request to enter a Systematic Investment Plan in Open-Ended Fund managed by Lighthouse Fund Management JSC as follows: 

Tên Quỹ 
Fund name 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE 
LIGHTHOUSE CAPITAL BOND FUND 

Tên viết tắt 
Abbreviated name 

LHBF 

 
Khoản đầu tư định kỳ bằng số (*) 
Investment amount in number  

 
 

 
Khoản đầu tư định kỳ bằng chữ (*) 
Investment amount in words 

 
 

 
Tần suất tham gia (*) 
SIP Frequency 

 Theo tháng: Chậm nhất ngày 15 hàng tháng  
Monthly: by the 15th day of each month  

    

 
 Theo quý: Chậm nhất ngày 15 các tháng 2, 5, 8, 11 

Quarterly: By the 15th of every February, May, August, November  
 
Thời điểm bắt đầu Chương trình SIP (*) 

Commencement date of SIP 
............/........../.......... 

 
Thời gian đăng ký SIP (*) 
Registered period of SIP 

 Một năm 
     One year 

 Hai năm 
     Two years 

 Trên hai năm 
     More than two years 
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Lưu ý/ Important notes:  

Lệnh định kỳ của Nhà đầu tư sẽ được tự sinh theo đăng ký ban đầu. Lệnh này sẽ được khớp với giao dịch gần nhất sau 
ngày 15 hàng tháng (với lệnh định kỳ theo tháng) hoặc kỳ giao dịch gần nhất sau ngày 15 các tháng Hai, Năm, Tám, Mười 
Một (với lệnh định kỳ theo Quỹ). 
The SIP order of Investor will be executed automatically as initial request. This order will be matched on the first trading day after 
the 15th day every month (with monthly SIP) or on the first trading day after 15th day of February, May, August, November (with 
quarterly SIP). 

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ/ DECLARATION AND SIGNATURE 
 
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng 

I (Investor) commit that 

Tôi đã tìm hiểu rõ và đồng ý với Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ này 

I have read and agreed with the Prospectus and Fund Charter of this Fund 

Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư 

I will take responsibility for my investment decision and accept investment risks 

 

 NHÀ ĐẦU TƯ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
Investor/ Authorized person 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
(Signature, full name, stamp (if any)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày (Date).........tháng (month).........năm (year)......... 

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ FOR DISTRIBUTOR ONLY 
 
Tên Đại lý phân phối  
Distributor’s name 

 
 

Mã Đại lý phân phối 
Distributor’s code 

 
 

 
Thời gian nhận lệnh 
Order-receiving time 

..........h....... ngày (date) ...... tháng (month) ...... năm (year) ......... 

 
 

NHÂN VIÊN NHẬN LỆNH/ Receiver 
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature, full name)  

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT/ Supervisor 
(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature, full name) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


