




   
 

   
 

PHỤ LỤC SỐ.... 

            (Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản số…………………..ngày…..tháng……năm………) 

 

Hôm nay ngày…tháng…năm…….., tại ………………………………………, chúng tôi gồm: 

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HT VIỆT NAM 

Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh số: 116/QĐ/MXV do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch 
Hàng hóa Việt Nam cấp ngày 03 tháng 09 năm 2019 

Mã số thuế : 0105746500 

Đại diện : Phạm Tiến Hưng 

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm 

Địa chỉ : Tầng 2, Số 198 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
 

Điện thoại : 024.5678.3939 
 

Website: : Giaodich24.vn                  Email: info@giaodich24.com 
 

Tài khoản: : 19135175766018 tại NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam- CN Thăng Long - 
PGD Láng Hạ 
 

 

BÊN B:…………… 

Ông/bà : ……………………………………………………………………………………. 

CMTND/Hộ chiếu : …………………….Cấp ngày:………………Nơi cấp:……………………….. 

Chức vụ : ……………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………. 

Điện thoại : ………………………………….Email:…………………………………………. 

Mã số thuế : ……………………………………………………………………………………. 

Tài khoản  : ………………………………….Tại NH:……………………………………….. 

(Sau đây gọi chung là “Khách hàng”) 

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký Phụ lục bổ sung cho Hợp đồng mở tài khoản giao 

dịch số…………………… ngày…..tháng……năm………như sau: 

1. Khách hàng đề nghị mở bổ sung Tài khoản sử dụng cho các mục đích:   

      Tài khoản giao dịch Spread (Giao dịch liên Kỳ hạn, liên Hàng hóa và liên Sở).  

 

 

      Tài khoản giao dịch các sản phẩm thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có kết nối 

liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (LME). 

 

      Tài khoản giao dịch Options (quyền chọn). 
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2.  Khách hàng cam kết tuân thủ mọi quyết định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam theo 

từng thời kỳ về thủ tục, quy định, hạn mức, ký quỹ và các nội dung khác có liên quan khi giao 

dịch sản phẩm đăng ký tại Mục 1 Phụ lục này. 

Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời 

của Hợp đồng mở tài khoản số…….. ngày…..tháng……năm………. Các nội dung khác nếu 

không quy định tại Phụ lục này, được hai bên thống nhất hiểu và thực hiện theo Hợp đồng mở 

tài khoản số…….. ngày…..tháng……năm………. 

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ….(…..) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ….bản 

làm bằng chứng. 

BÊN A 
(Ký, đóng dấu) 

 
 
 
  
 

Bên B 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

                     

                     Phạm Tiến Hưng 
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