
 

Điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm KB 6.8 

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SẢN PHẨM KB 6.8 

ĐIỀU 1: KHÁCH HÀNG CỦA SẢN PHẨM 

Là các nhà đầu tư (bao gồm cá nhân hoặc pháp nhân) sử dụng 
dịch vụ tại KBSV có nhu cầu sử dụng tiền vay để mua chứng 
khoán niêm yết trên tài khoản mở tại KBSV theo danh mục chứng 
khoán được giao dịch ký quỹ mà KBSV ban hành theo từng thời 

kỳ và đã đăng ký sử dụng sản phẩm KB 6.8. 

 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN CUNG CẤP SẢN PHẨM 

Thời gian cung cấp Sản phẩm KB 6.8 được KBSV thông báo 
trên website: https://www.kbsec.com.vn và có thể được KBSV 
điều chỉnh, thay đổi tùy vào từng thời điểm mà KBSV cho là hợp 
lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán. 
 

ĐIỀU 3: GIỚI HẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM 

3.1 Trong quá trình sử dụng sản phẩm, khách hàng được KBSV mở 
01 tiểu khoản và đồng ý là KBSV có thể ấn định một hoặc nhiều 
giới hạn sử dụng sản phẩm. 

3.2 KBSV bảo lưu quyền ấn định và thay đổi các giới hạn sử dụng 
sản phẩm tùy từng thời điểm. 

 

ĐIỀU 4: CÁC RỦI RO LIÊN QUAN 

4.1 Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc tham gia sản phẩm 
luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống giao dịch 
hoặc từ bất cứ bên thứ ba nào khác. 

4.2 Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, mất mát hay 
thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm mà không 
khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu KBSV phải bồi thường bất kỳ 
thiệt hại nào phát sinh. 

 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH 

5.1 Khi đăng ký sử dụng sản phẩm, Khách hàng sẽ được KBSV cung 
cấp thêm tiểu khoản để truy cập vào hệ thống giao dịch của 
KBSV và thực hiện giao dịch. 

5.2 Hệ thống của KBSV sẽ kiểm tra các lệnh giao dịch của Khách 
hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của KBSV và pháp luật 
hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành 
công, các lệnh giao dịch của Khách hàng sẽ được chuyển vào 
hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán để tiến hành thực hiện 
giao dịch. 

5.3 KBSV có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc 
kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu KBSV nhận thấy các lệnh 
giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất 
thường. 

5.4 KBSV không có bất kỳ cam kết, bảo đảm hoặc ưu tiên chuyển 
hoặc thực hiện thành công các lệnh giao dịch của bất kỳ khách 

hàng nào khi sử dụng sản phẩm KB 6.8. 

 

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO MẶC ĐỊNH 

6.1 Việc Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm KB 6.8 không loại 
trừ hoặc làm mất quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy 
định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán, Hợp 
đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Hợp đồng tín dụng khác, 
các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với KBSV 
và/hoặc bên thứ ba. 

6.2 Khi sử dụng sản phẩm, hệ thống giao dịch của KBSV sẽ mặc 
nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng xác định khi hệ thống 
nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu 
cầu, bao gồm tên, tài khoản giao dịch, mật khẩu truy cập phù 
hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trước với 
KBSV. 

6.3 Các thông tin dữ liệu liên quan đến việc Khách hàng thực hiện 
các giao dịch trên hệ thống giao dịch trực tuyến của KBSV là 
chứng cứ pháp lý chứng minh việc thực hiện giao dịch của Khách 
hàng mà không cần bất cứ bằng chứng bằng văn bản nào khác. 

 

ĐIỀU 7: PHÍ VÀ LÃI SUẤT 

Phí và lãi suất cho sản phẩm KB 6.8 được áp dụng theo quy 
định của KBSV. Mức Phí và lãi suất này có thể được KBSV điều 
chỉnh tùy vào từng thời điểm mà KBSV cho là hợp lý, căn cứ vào 
tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán, và sẽ thông báo 
sự thay đổi này trên website của KBSV trước khi áp dụng mà 

không cần sự chấp thuận hay đồng ý của Khách hàng. 

ĐIỀU 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT 

8.1 KBSV có quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản 
nào và điều kiện sử dụng sản phẩm này vào bất cứ thời điểm 
nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng.  

8.2 KBSV bảo lưu quyền tạm ngưng sản phẩm KB 6.8 đối với 
Khách hàng khi có thông báo trước cho Khách hàng. 

8.3 KBSV có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp sản phẩm 
nếu Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng 
Dịch vụ giao dịch Chứng khoán. 

8.4 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt tham gia sản phẩm KB 
6.8 vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện chấm dứt phải được 
thực hiện theo đúng quy định của KBSV và được KBSV xác nhận 
bằng văn bản. 

8.5 Việc tham gia sản phẩm sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng mở 
tài khoản giao dịch chứng khoán và/hoặc Hợp đồng mở tài 
khoản giao dịch ký quỹ và/hoặc Hợp đồng tín dụng (nếu có) 
chấm dứt vì bất kỳ lý do nào. 

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

9.1 Sản phẩm KB 6.8 chỉ nhằm mục đích ưu đãi về phí và lãi suất 
cho Khách hàng tại một thời điểm nhất định và không chứa bất 
kỳ yếu tố nào mang tính chất mời chào, tư vấn mua/bán, hứa 
hẹn lợi ích, cam kết chia sẻ rủi ro hoặc bất kỳ nội dung nào trái 
pháp luật. Quyết định đăng ký tham gia sử dụng sản phẩm hay 
các giao dịch khác về chứng khoán là quyết định của Khách 
hàng và KBSV được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với bất 

cứ vấn đề nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến sản phẩm KB 
6.8 ở bất cứ thời điểm nào.  

9.2 Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ và 

chi tiết về cách thức sử dụng các sản phẩm KB 6.8 và tự 
nguyện tham gia đăng ký, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng 
ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện này và các 
biểu phí liên quan hiện hành được KBSV ban hành. 

9.3 Các điều khoản và điều kiện này cùng với Hợp đồng mở tài 
khoản giao dịch chứng khoán; Hợp đồng mở tài khoản giao dịch 
ký quỹ; Hợp đồng tín dụng (nếu có); Giấy đăng ký sử dụng dịch 
vụ giao dịch chứng khoán là các phần không thể tách rời nhau 
và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế hay 
chấm dứt. 

9.4 Các điều khoản khác không được quy định tại đây sẽ được điều 
chỉnh bởi Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán; Hợp 
đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ và Hợp đồng tín dụng (nếu 
có). 

9.5 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc giải thích 
các điều khoản và điều kiện này với các Hợp đồng đã ký khác thì 
các điều kiện và điều khoản theo Hợp đồng mở tài khoản giao 
dịch chứng khoán và/hoặc Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký 
quỹ và/hoặc Hợp đồng tín dụng (nếu có) sẽ được ưu tiên tham 
chiếu và áp dụng.

 

https://www.kbsec.com.vn/

