CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 20…., tại ……, chúng tôi gồm:
BÊN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là bên A)
Tên Cá nhân/Tổ chức (chữ in hoa): . .........................................................................................................
Ngày sinh: ................................................................. Giới tính: Nam / Nữ
Số CMND/Giấy CN ĐKKD: .. ..................................................................................................................
Nơi cấp: ..................................................................... Ngày cấp: ............................................................
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
Điện thoại: ................................................................ Fax: .....................................................................
Điện thoại di động: ............... .................................... Email: ..................................................................
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: ..............................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................................................................................................................
Nơi cấp: ..................................................................... Ngày cấp: ............................................................
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là bên B)
Tên Cá nhân/Tổ chức (chữ in hoa): ..........................................................................................................
Ngày sinh: ................................................................. Giới tính: Nam / Nữ
Số CMND/Giấy CN ĐKKD: ....................................................................................................................
Nơi cấp: ..................................................................... Ngày cấp: ............................................................
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
Điện thoại: ................................................................ Fax: .....................................................................
Điện thoại di động: ............... .................................... Email: ..................................................................
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: ..............................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .................................................................................................................................
Nơi cấp: ..................................................................... Ngày cấp: ............................................................
Bằng Hợp đồng này, Bên A và Bên B cùng nhau thoả thuận lập và ký bản Hợp đồng uỷ quyền này với
các nội dung cụ thể như sau:
ĐIỀU 1: CĂN CỨ ỦY QUYỀN, PHẠM VI UỶ QUYỀN
Bên A với tư cách là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán số 058C……………….. mở tại Công ty Cổ
phần Chứng khoán FPT trên cơ sở Hợp đồng mở tài khoản số 058C……………….. /………../FPTS giữa
Ông/Bà …………………………………………………………… và Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý ủy quyền phần quyền của mình và Bên B đồng ý nhận uỷ quyền
với các nội dung sau:
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Phạm vi ủy quyền
Đặt lệnh giao dịch:
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền đặt lệnh giao dịch (lệnh mua, lệnh bán, lệnh hủy, lệnh sửa
…) thông qua các phương thức đặt lệnh do FPTS cung cấp cho khách hàng và/hoặc ký trực tiếp lên
phiếu lệnh.
Rút tiền, chuyển khoản tiền từ tài khoản của Bên A:
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy rút tiền và chuyển khoản tiền từ Tài khoản giao dịch chứng
khoán của Bên ủy quyền tại FPTS.
Giao dịch vay ứng trước tiền bán chứng khoán:
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền thực hiện vay ứng trước tiền bán chứng khoán trên Tài
khoản giao dịch chứng khoán của Bên ủy quyền tại FPTS.
Sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại FPTS
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền thực hiện các giao dịch ký quỹ trên cơ sở Hợp
đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán được Bên ủy quyền ký với FPTS
Thực hiện các thủ tục lưu ký, chuyển khoản, thực hiện quyền …:
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền thực hiện các thủ tục: lưu ký chứng khoán, chuyển
khoản chứng khoán, rút chứng khoán, thực hiện quyền chứng khoán … trên Tài khoản giao dịch
chứng khoán của Bên ủy quyền tại FPTS.
Nhận các báo cáo giao dịch, thông tin về tài khoản:
Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền nhận các Thông báo kết quả giao dịch, Bản sao kê tài
khoản, các thông tin khác từ FPTS.

Khi thực hiện nội dung uỷ quyền nêu trên, Bên B có quyền lập và ký tên (mẫu dưới đây) vào các chứng
từ, giấy đăng ký và các văn bản khác tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và các cơ quan có thẩm
quyền.
CHỮ KÝ MẪU CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TÀI KHOẢN 058C……………………….
Chữ ký 1
Chữ ký 2

ĐIỀU 2: THỜI HẠN UỶ QUYỀN
Ủy quyền
từ ngày: …… / …… / …… đến khi hai bên có văn bản hủy ủy quyền.
Ủy quyền có thời hạn từ ngày: …… / …… / …… đến ngày: …… / …… / ……
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ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ THÙ LAO
Bên A không phải trả thù lao cho Bên B khi thực hiện Hợp đồng này.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc được uỷ quyền;
- Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên B thực hiện;
2. Bên A có quyền yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ
quyền.
3. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Bảo quản, giữ gìn các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cáo cho Bên A về tiến độ và kết quả thực hiện;
- Không được thực hiện các giao dịch chứng khoán trên tài khoản của Bên A với chính mình hoặc
với người thứ ba mà Bên B là người được ủy quyền;
4. Bên B có các quyền sau đây:
Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ
quyền.
ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
- Bên A cam đoan chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các việc do Bên B thực hiện theo nội
dung được Bên A uỷ quyền trong Hợp đồng này. Bên A đã cung cấp và Bên B đã nhận đầy đủ bản
chính những giấy tờ và thông tin cần thiết liên quan đến nội dung uỷ quyền nêu trên.
- Bên A cam đoan chưa ủy quyền cho bất kỳ người nào khác thực hiện các nội dung ủy quyền nêu
trên.
- Bên B cam đoan: Bên B không phải là nhân viên của Công ty chứng khoán và thực hiện đúng nội
dung được Bên A uỷ quyền theo Hợp đồng này và trong mọi trường hợp khi thực hiện nội dung
được uỷ quyền Bên B phải tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật và của Công ty Cổ
phần Chứng khoán FPT về giao dịch, thanh toán tiền và chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin
về tài khoản của Bên A…
- Hai Bên cùng cam đoan: Những giấy tờ, thông tin về nhân thân, về tài khoản chứng khoán ghi
trong Hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có điều gì không đúng hai bên tự chịu mọi
trách nhiệm trước pháp luật. Mọi sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ Hợp đồng này phải được các Bên đồng
ý và có xác nhận của Văn phòng công chứng đồng thời không có khiếu nại gì đối với Công chứng viên
ký bản Hợp đồng này.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hợp đồng ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hai Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích
hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này;
Hai bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên dưới đây làm bằng
chứng.
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
BÊN UỶ QUYỀN
(Bên B)
(Bên A)
(Ký,điểm chỉ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm 20.... (Ngày .......... tháng .......... năm hai ngàn không trăm mười
một), tại ………………., tôi – ..........................., Công chứng viên ký tên dưới đây
CÔNG CHỨNG:
Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa:
BÊN A (BÊN UỶ QUYỀN):
Ông/Bà ................................................................................... có số CMND như trên.
BÊN B (BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN):
Ông/Bà ................................................................................... có số CMND như trên.
-

Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về
nội dung ủy quyền nêu trên;
Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy
định của pháp luật;
Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
Đối tượng của Hợp đồng là có thật;
Các Bên đã tự đọc Hợp đồng này, đã đồng ý với nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào bản Hợp
đồng này trước sự có mặt của tôi;
Hợp đồng này được làm thành 04 bản chính (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang) có giá trị pháp lý
như nhau, giao cho:
1. Bên A 01 bản chính;
2. Bên B 01 bản chính;
3. Gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 01 bản chính;
4. Lưu tại Văn phòng Công chứng 01 bản chính.
Số công chứng:

/..............., quyển số ............. TP/CC-SCC/HĐUQ
CÔNG CHỨNG VIÊN
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