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         CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
    GIA CÁT LỢI 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

…………………., ngày………tháng………năm 20……. 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CQG 
(không bắt buộc) 

Căn cứ theo Hợp đồng mở tài khoản số:…………ngày……………… 
 

1. Khách hàng cá nhân: 

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………….. 

Ngày sinh:………………………  Giới tính:….………………………………………………………... 

Quốc tịch:………………………  CMT/CCCD/Hộ chiếu:………….…………………………………. 

Ngày cấp:………………………  Nơi cấp:…………………………………………………………….. 

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

Số điện thoại:…………………… Email (1)………………….......................................................... 

Tài khoản giao dịch số:………………………………………………………………………………… 

2. Khách hàng tổ chức: 

Tên đầy đủ:……………………………………………………………………………………………... 

Số giấy phép đăng ký kinh doanh:……………………................................................................. 

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:………………………………………………………….. 

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:……………………  Email(1):………………………………………………………….. 

Người đại điện theo pháp luật:……………………………………………………………………….. 

Chức vụ:…………………………   Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………………… 

Ngày cấp:………………………..    Nơi cấp:…………………………………………………………. 

Tài khoản giao dịch số:………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi /TVKD mã số 003 cung cấp các dịch 

vụ sau đây: 

1. Đề nghị mở tài khoản giao dịch CQG tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam để thực hiện các giao 

dịch hàng hóa trên các Sở giao dịch hàng hóa liên thông. 

2. Kết nối vào các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông như sau: 
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Khách hàng có thể chọn nhiều Sở giao dịch quốc tế 

Nội dung Phí hàng tháng (2) (đã bao gồm thuế) 

Phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh  720,000 VND/tháng (bắt buộc) 

CME Group (Bundle) [CBOT, COMEX, 

NYMEX] 

☐ 890,000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD) 

☐ 90,000 VND (Chỉ hiện giá - TB) 

CBOT 
☐ 320,000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD) 

☐ 30,000 VND (Chỉ hiện giá - TB) 

COMEX 
☐ 320,000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD) 

☐ 30,000 VND (Chỉ hiện giá - TB) 

NYMEX 
☐ 320,000 VND (Hiện cả giá và cung cầu thị trường - MD) 

☐ 30,000 VND (Chỉ hiện giá - TB) 

ICE EU ☐ 3,840,000 VND – MD 

ICE US ☐ 3,410,000 VND – MD 

SGX (3) 
☐ 540,000 VND – MD 

OSE/TOCOM (4) 
☐ 830,000 VND 

Chú thích: 

(2) MXV sẽ thông báo các mức chi phí khi có thay đổi. 

(3),(4) Cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm & in nghiêng 

có sự thay đổi phí, áp dụng từ 01/09/2020. 

3. Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc nộp phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí mở tài 

khoản, phí duy trì, phí kết nỗi dữ liệu hàng tháng….) và các nghĩa vụ tài chính khác nếu phát sinh khi 

mở tài khoản giao dịch CQG theo yêu cầu này. 

Tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định chung về mở tài khoản, 

cũng như các dịch vụ đăng ký ở trên; đồng thời thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ liên quan đến việc 

mở tài khoản giao dịch CQG này. 

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của Sở Giao dịch 

Hàng hóa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan. 

 ……………,ngày…………tháng……năm…......... 

Xác nhận của khách hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 


