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Khi tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ của Nhà Đầu Tư có số dư bằng không (0) và không 

phát sinh giao dịch nào trong vòng một (01) năm, Công Ty Quản Lý Quỹ sẽ tự động khóa 

tài khoản của Nhà Đầu Tư. Khi có nhu cầu giao dịch trở lại, Nhà Đầu Tư có thể kích hoạt 

lại tài khoản và cập nhật những thông tin mới trên tài khoản cho Đại Lý Phân Phối. 

2.2. Giao dịch mua chứng chỉ quỹ 

- Giá trị mua tối thiểu một lần giao dịch: 100.000 (một trăm nghìn) đồng.  

- Lệnh mua được gửi tới Đại Lý Phân Phối kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà Đầu 

Tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ tại Ngân Hàng Giám Sát. Phí chuyển 

tiền do Nhà Đầu Tư trả. 

- Trường hợp số tiền thực tế thanh toán vào tài khoản của Quỹ khác số tiền ghi trên Lệnh 

mua và không thấp hơn số tiền mua tối thiểu, số lượng Đơn Vị Quỹ được phân phối căn cứ 

trên số tiền thực tế thanh toán vào tài khoản của Quỹ. 

- Số lượng Chứng Chỉ Quỹ được phân phối được tính theo công thức sau: 

Số lượng CCQ được phân phối = Số tiền đăng ký mua (1- Giá dịch vụ phát hành (%))/NAV 

một Đơn Vị Quỹ tại ngày giao dịch và có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới 

số hạng thứ hai sau dấu phẩy. Số Đơn Vị Quỹ lẻ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng bán lại 

Đơn Vị Quỹ của Nhà Đầu Tư. 

CÁC TRƯỜNG HỢP GIAO DỊCH MUA KHÔNG HỢP LỆ TẠI NGÀY GIAO DỊCH 

CHỨNG CHỈ QUỸ 

✓ Lệnh mua được gửi tới Đại Lý Phân Phối sau Thời Điểm Đóng Sổ Lệnh 

✓ Nhà Đầu Tư/người được ủy quyền hợp lệ thanh toán tiền mua Chứng Chỉ Quỹ nhưng 

không ghi phiếu đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ tại Đại Lý Phân Phối. 

✓ Đến 17:00 giờ ngày làm việc gần nhất trước Ngày Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ, (Ngày 

T-1) Quỹ không nhận được tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư. 

✓ Số tiền thanh toán mua thấp hơn số tiền mua tối thiểu theo quy định. 

✓ Trong trường hợp lệnh mua không hợp lệ, tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ sẽ được 

chuyển ngược vào tài khoản chuyển đến. Phí chuyển tiền sẽ được trừ vào số tiền hoàn 

trả này. 
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