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Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi là giá trị toàn bộ chứng khoán, các quyền phát sinh liên quan đến chứng khoán có trong Tài Khoản Giao Dịch Ký
Quỹ được dùng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ với KBSV, được tính toán theo công thức quy định tại Điều 6.3 của Hợp Đồng này
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Nếu vào Ngày Đáo Hạn của một Khoản Vay mà Khách Hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, KBSV có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) khấu trừ
bất kỳ số tiền nào trên TKGDKQ và/hoặc xử lý các tài sản bảo đảm trên TKGDKQ của Khách Hàng để thu hồi khoản nợ đó.

Khách Hàng đồng ý sử dụng toàn bộ tiền mặt, chứng khoán có trong TKGDKQ, tiền bán chứng khoán và chứng khoán đang về TKGDKQ và các quyền
liên quan đến chứng khoán này để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ các Khoản Vay và bất kỳ khoản nợ/nghĩa vụ/trách nhiệm nào khác của
Khách Hàng đối với KBSV. Khách Hàng không được phép rút ra, chuyển, chuyển nhượng, tặng cho hay sử dụng làm tài sản bảo đảm bất kỳ số tiền,
hứng khoán, tài sản nào trong TKGDKQ cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được quy định khác một cách rõ
ràng trong Hợp Đồng hoặc được sự đồng ý của KBSV. KBSV có quyền định giá lại giá trị tài sản bảo đảm của Khách Hàng khi KBSV thấy cần thiết, và
Khách Hàng cam kết chấp nhận việc định giá lại đó mà không có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào.

Nếu Tỷ Lệ Ký Quỹ (Rtt) trên TKGDKQ của Khách Hàng tại bất kỳ thời điểm nào giảm xuống thấp hơn Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì (vì bất kỳ lý do gì) thì Khách
Hàng có nghĩa vụ bổ sung tiền hoặc bổ sung tài sản bảo đảm để đưa Tỷ Lệ Ký Quỹ về mức lớn hơn hoặc bằng Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì.

Việc đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì được thực hiện dưới các hình thức: (i) bổ sung bằng tiền; (ii) bổ sung bằng tài sản đảm bảo là chứng khoán có trong
Danh sách Chứng Khoán Ký Quỹ. Giá trị tài sản bảo đảm bổ sung được tính theo công thức sau:
a)      Trường hợp bổ sung bằng tiền:
          Số tiền ký quỹ bổ sung= Tổng Dư Nợ Vay - Tiền mặt có trong TKGDKQ - Tiền bán chứng khoán chờ về - (Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi * Tỷ Lệ
          Ký Quỹ An Toàn/Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì)
b)      Trường hợp bổ sung bằng Chứng Khoán Ký Quỹ:
          Giá trị quy đổi chứng khoán ký quỹ bổ sung= [(Tổng Dư Nợ Vay – Tiền mặt có trong TKGDKQ – Tiền bán chứng khoán chờ về) * Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy
          Trì/ Tỷ Lệ Ký Quỹ An Toàn] – Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi.
          Số lượng chứng khoán ký quỹ bổ sung = Giá trị quy đổi chứng khoán ký quỹ bổ sung / (Giá Căn Cứ * Tỷ Lệ Cho Vay). 
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