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THƯ GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) (“Công Ty QLQ”)
Tên Nhà đầu tư: .........................................................................................................................................................................
Số Giấy tờ tùy thân/CNĐKKD: ..................................... Ngày cấp: ...................................Nơi cấp: ...........................................
Tên Người Đại diện có thẩm quyền (đối với Tổ Chức): ....................................................Chức vụ: ..........................................
Bằng việc ký vào Thư này, tôi/chúng tôi đồng ý với các điều khoản như sau:
Tên Đại lý:...................................................................................................................................................................................
Mã số Đại lý: ................................................................. Mã khu vực: .........................................................................................
1. Là người giới thiệu Chứng Chỉ Quỹ Mở cho tôi kể từ ngày ký Thư này (“Đại lý”); tôi/chúng tôi đã được giới thiệu và hiểu
rằng đây là sản phẩm đầu tư, có thể có những rủi ro tiềm tàng khi đầu tư vào Quỹ. Giá trị tài sản ròng/ (trên) 1 đơn vị
Quỹ có thể tăng hoặc giảm và lợi nhuận kỳ vọng cũng như các kết quả đạt được trong quá khứ của Quỹ không đảm
bảo cho kết quả đạt được trong tương lai;
2. Đại lý được phép thu thập và cung cấp thông tin của tôi/chúng tôi cho Công Ty QLQ để Công Ty QLQ tư vấn cho
tôi/chúng tôi về việc đầu tư Chứng Chỉ Quỹ Mở do Công Ty QLQ phát hành, cũng như hỗ trợ tôi/chúng tôi trong việc
mở tài khoản giao dịch, thay đổi thông tin (nếu có) trong suốt thời gian tôi/chúng tôi có tài khoản giao dịch chứng chỉ
Quỹ Mở tại Công Ty QLQ;
3. Công Ty QLQ được phép cung cấp thông tin tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ mở của tôi/chúng tôi cho Đại lý;
4. Tôi/Chúng tôi cam kết không hủy ngang và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về sau đối với tất cả những đồng
ý tại Thư này;
5. Thư giới thiệu này có hiệu lực:
5.1 Kể từ ngày Công Ty QLQ chấp thuận Thư này và cấp Mã số Đại lý giới thiệu – AO Code – cho Đại lý (đối với trường
hợp Thư giới thiệu lần đầu); hoặc
5.2 Kể từ ngày ký và thay thế cho bất kỳ Thư giới thiệu nào đã ký trước đó (đối với trường hợp thay đổi Đại lý).
Nhà Đầu Tư
(ký, ghi rõ họ tên)

Đại lý
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng …… năm ………

Ngày ……tháng …… năm ………

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
 Đại lý đã ký Hợp đồng Giới thiệu Quỹ mở với Công ty QLQ

Nhân viên nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm ……

Ngày … tháng … năm ……

 Mã số Đại lý: .................................................................
Đây là Thư giới thiệu:

 Lần đầu

 Thay đổi Đại lý giới thiệu

Tài Khoản Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ:1. ............................
2.………………….. 3. …..………………….
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