
1 LO I ÀI KHO N
Account type Individual Institutional

2 H VÀ ÊN NHÀ
Full name of Investor

Q C CH
Nationality

 S C ND H CHI
ID/Passport Issuing date Issuing place (Country, Province/City)

 
Date of birth (dd/mm/yyyy) 

7  
Main business activity 

8   
Contact details

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ Điện thoại di động  
Mobile phone (Phone number)

Gender Male Female

Country

Country

 
Permanent address/Head office

Current address (Post address)

Email

Tax file number

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC)
KIÊM GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

BÊN A   CÁ NHÂN (Sau đây gọi là "Nhà đầu tư")

Account number

Please complete this form in full using BLACK/BLUE ink, sign it at the places indicated and submit the form to your Distributor.

Country of taxation

OTIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
in Bitcoin we Trust.

Reference number

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ OTIS CAPITAL
OTIS CAPITAL ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

in Bitcoin we Trust.

BÊN B  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ OTIS CAPITAL (Sau đây gọi là "Công ty")

3  NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT: HOÀNG QUỐC VIỆT
Legal representative

CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC
Job title

2 : 0109481894 
Tax file number

: VIỆT NAM
Country of taxation

1  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ: 0109481894 
Business license number 

4  ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: Tầng 9, Tòa nhà Detech Tower II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội 
Head office address

5 ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0966 797 838
Phone number

THƯ ĐIỆN TỬ: INFO@OTISCAPITAL.VN 
Email

Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra 
trong Hợp đồng hơp tác kinh doanh này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Investor undertakes that the Investor has fully read, understood and agreed and shall comply with the Business cooperation contract. Investor is responsible for all information given 
in this Business cooperation contract and all documents provided to support this Business cooperation contract.

/Investor 
, /(Sign, full name)

Representative of Otis Capital Asset Management Company
(Sign, stamp, full name)

Date ................................................................
(dd/mm/yyyy)
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ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

Xét thấy 

• Nhà đầu tư xác nhận đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều khoản sử dụng dịch
vụ được đăng tải trên Website Otis Capital và của Công ty đồng thời cam kết tuân thủ
theo các quy định tại Điều khoản sử dụng dịch vụ.

• Nhà đầu tư có nguồn tiền hợp pháp và có nhu cầu đầu tư vào các Quỹ đầu tư từ nguồn
tiền này.

• Công ty có Hệ thống để trợ giúp cho Nhà đầu tư thực hiện việc tích lũy vào các Quỹ đầu
tư.

• Nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào các Quỹ đầu tư thông qua việc Hợp tác kinh doanh với
Công ty nhằm mục đích sinh lợi nhuận, và Công ty đồng ý Hợp tác kinh doanh với Nhà đầu
tư để thực hiện các giao dịch liên quan đến các Quỹ đầu tư.

• Địa điểm thực hiện Hợp tác kinh doanh: trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

• Các bên cùng nhau thỏa thuận phạm vi của Hợp đồng như sau:

Điều 1. Định nghĩa 

1. Bên B/ Công ty/ Otis Capital: là Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Otis Capital.

2. Danh mục Quỹ đầu tư: là danh mục các Quỹ đầu tư được phân bổ theo tỷ lệ xác định hoặc
tự động phân bổ bởi Otis Capital.

3. Dịch vụ: là dịch vụ Công ty cung cấp cho Nhà đầu tư thông qua Hệ thống của Otis Capital.

4. Điều khoản sử dụng dịch vụ: là các quy định của Công ty đối với Nhà đầu tư khi sử dụng
Dịch vụ cung cấp trên Hệ thống của Otis Capital được đăng tải trên Trang chủ chính thức
của Công ty (bao gồm cả những hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho Nhà đầu tư được phản hồi,
cung cấp chính thức bởi Otis Capital).

5. Đơn vị cung cấp dịch vụ chi hộ: là đơn vị được phép cung ứng dịch vụ thanh toán tại Việt
Nam có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chi hộ với Công ty.

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ: là đơn vị được phép cung ứng dịch vụ thanh toán tại Việt
Nam có ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ với Công ty.

7. Đơn vị giám sát: là bên thứ ba độc lập được Công ty ký kết Hợp đồng để Giám sát dòng
tiền được chi từ Tài khoản tiền kinh doanh của Công ty và được Công ty công bố trên Trang
chủ chính thức.

8. Đơn vị quản lý đầu tư: là Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Otis Capital

9. Form hỗ trợ: Là mẫu biểu được thiết kế trên Hệ thống của Otis Capital nhằm trợ giúp Nhà
đầu tư gửi những yêu cầu về hỗ trợ và thắc mắc tới Công ty

10. Hai bên/ Các bên: là Bên A và Bên B.
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11. Hệ thống phần mềm: là tập hợp bao gồm nhưng không giới hạn các Ứng dụng, website, các 
chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu của Công ty để  Công ty (i) thực hiện các nghiệp vụ 
về đầu tư theo quy định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này; (ii) Quản trị hệ thống thông 
tin và (iii) Cung cấp các dịch vụ khác cho Nhà đầu tư. 

12. Hợp đồng: là Hợp đồng Hợp tác kinh doanh này giữa Công ty và Nhà đầu tư. 

13. Hợp tác kinh doanh: là việc Công ty và Nhà đầu tư thỏa thuận và thực hiện các nội dung tại 
Hợp đồng này. 

14. Khách hàng: là được hiểu bao gồm Nhà đầu tư và Nhà đầu tư khác. 

15. Một bên/ Mỗi bên/ Bên kia: là Bên A hoặc Bên B tuỳ thuộc vào ngữ cảnh Nhà đầu tư/ Bên 
A: là cá nhân đăng ký tài khoản trên Hệ thống của Otis Capital để tham gia sử dụng Dịch 
vụ do Công ty cung cấp trên Hệ thống của Otis Capital tương ứng với mã UID và giao kết 
Hợp đồng này. 

16. Nhà đầu tư khác: là cá nhân đăng ký tài khoản trên Hệ thống của Otis Capital nhưng có mã 
UID khác với mã UID của Nhà đầu tư. 

17. Pháp luật: là pháp luật hiện hành của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật, 
bộ luật, nghị định, thông tư, quyết định, ... có hiệu lực do các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam ban hành tùy từng thời điểm. 

18. Phí: là các loại phí/lệ phí/chi phí khác mà Nhà đầu tư đồng ý sử dụng và cho phép Công ty 
sử dụng từ Vốn hợp tác kinh doanh để thanh toán như được quy định tại Điều 6 Hợp đồng 
này. 

19. Quyền đăng nhập Hệ thống phần mềm tương ứng với UID: là các quyền truy cập vào Hệ 
thống của Otis Capital tương ứng với 01 UID để thực hiện việc tích lũy, đầu tư hoặc sử dụng 
các Dịch vụ khác do Công ty cung cấp trên Hệ thống của Otis Capital. 

20. Quỹ đầu tư: có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm quỹ mở, quỹ đóng, tiền 
gửi, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, tín phiếu, ETF (Exchange Traded Fund) và các 
sản phẩm tài chính khác. Danh sách các Quỹ đầu tư do Công ty toàn quyền quyết định, 
được đăng tải và cập nhật trên Trang chủ chính thức của Công ty. 

21. Sản phẩm dịch vụ Otis Capital: là các sản phẩm, dịch vụ được Otis Capital cung cấp tới Nhà 
đầu tư thông qua Hệ thống của Otis Capital. 

22. Số tiền tích lũy/Số tiền vốn góp/Vốn hợp tác kinh doanh: là tổng số tiền Nhà đầu tư góp vốn 
vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh này. 

23. Sự kiện bất khả kháng: là bất kỳ sự kiện hoặc trường hợp nào nằm ngoài khả năng kiểm 
soát của các Bên hoặc các Bên không thể dự liệu một cách hợp lý trước khi ký kết hoặc 
trong thời gian triển khai thực hiện Hợp đồng này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các 
sự kiện sau đây: dịch bệnh, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất hoặc thiên tai khác, bạo loạn, 
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khủng bố, cháy nổ nghiêm trọng, chiến tranh, bạo động dân sự, chính biến, thay đổi của 
pháp luật và chính sách của nhà nước.  

24. Tài khoản giao dịch Quỹ đầu tư: là Tài khoản Công ty mở tại các Sàn giao dịch hoặc một 
bên thứ ba khác để thực hiện giao dịch, đầu tư các Quỹ đầu tư.  

25. Tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư: là tài khoản thanh toán được mở tại Ngân hàng 
thương mại Việt Nam hoặc Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được Nhà đầu 
tư đăng ký là tài khoản Ngân hàng để nhận Số tiền thu hồi vốn đầu tư được nhận. Mỗi một 
Nhà đầu tư chỉ được phép đăng ký 01 Tài khoản Ngân hàng trên hệ thống để nhận Số tiền 
thu hồi vốn đầu tư được nhận. 

26. Tài khoản Nhà đầu tư: là tài khoản của Nhà đầu tư được đăng ký trên Hệ thống của Otis 
Capital tương ứng với một UID. 

27. Tài khoản tiền kinh doanh: là tài khoản thanh toán của Công ty được mở tại các Ngân hàng 
thương mại để nhận tiền Hợp tác kinh doanh từ Nhà đầu tư. 

28. Thời gian ngủ đông: là khoảng thời gian tối đa Công ty cho phép Tài khoản Nhà đầu tư 
không hoạt động và không có tiền hay tài sản mà không bị Công ty đơn phương chấm dứt 
Hợp đồng, được Công ty toàn quyền quyết định và công bố vào từng thời kỳ trên Trang chủ 
chính thức. 

29. Thuế TNCN: là khoản thuế được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Hợp đồng này. 

30. Hệ thống của Otis Capital: có nghĩa là phần mềm và công nghệ của Otis Capital mà thông 
qua đó Nhà đầu tư sử dụng các Dịch vụ do Otis Capital cung cấp. Các đường link để Nhà 
đầu tư có thể sử dụng Hệ thống của Otis Capital như sau: 

(i) Phiên bản website: https://otiscapital.vn 

31. UID/ User ID/ Mã Nhà đầu tư: là mã do Công ty cung cấp cho mỗi Nhà đầu tư để định danh 
Nhà đầu tư và định danh Tài khoản Nhà đầu tư. 

32. Website/ Trang chủ/ Trang chủ chính thức: là website có địa chỉ tên miền là 
https://otiscapital.vn. Các đề mục sử dụng trong Hợp đồng này chỉ để tiện theo dõi, không 
làm ảnh hưởng đến các điều khoản của Hợp đồng. 

33. Những chữ viết nghiêng được hiểu là một khái niệm được định nghĩa chi tiết tại Điều 1 của 
Hợp đồng này. 

Điều 2. Nội dung hợp tác kinh doanh 

1. Nhà đầu tư thực hiện đăng ký Tài khoản Nhà đầu tư và thực hiện góp vốn vào Hợp đồng 
hợp tác Kinh doanh.  

2. Công ty bằng các kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết của mình sẽ thiết lập các Danh sách 
Quỹ đầu tư để hỗ trợ Nhà đầu tư ra quyết định đầu tư. 

3. Nhà đầu tư thực hiện toàn bộ thao tác liên quan đến Hợp tác kinh doanh trên hoặc thông 
qua Hệ thống của Otis Capital, theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công ty tại từng thời 
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điểm được công bố trên Hệ thống của Otis Capital hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm 
thư điện tử đã đăng ký của Nhà đầu tư. 

4. Trên cơ sở Nhà đầu tư tuân thủ các quy định của Hợp đồng này và các thỏa thuận khác với 
Công ty, khi Nhà đầu tư yêu cầu rút vốn đầu tư, Công ty sẽ chuyển tiền vào Tài khoản Ngân 
hàng của Nhà đầu tư. 

5. Để phục vụ Hợp tác kinh doanh, Công ty có toàn quyền quyết định sử dụng một số Dịch vụ, 
công việc hay thông tin có tính Phí trên Hệ thống của Otis Capital hoặc của Công ty hoặc 
của bên thứ ba. 

Điều 3. Đóng góp 

1. Đóng góp của các Bên vào Hợp tác kinh doanh: 

a. Nhà đầu tư góp tài sản bằng tiền mặt bằng cách chuyển tiền vào Tài khoản tiền Kinh doanh 
của Công ty hoặc chuyển tiền thông qua Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ 

b. Công ty đóng góp (i) Quyền đăng nhập Hệ thống phần mềm tương ứng với UID, (ii) kiến 
thức, kinh nghiệm và bí quyết của mình để thiết lập các Danh mục đầu tư và (iii) công sức 
chọn lựa, liên lạc và làm việc với các Bên thứ ba khác phục vụ cho Hợp tác kinh doanh. Để 
làm rõ thêm, việc đóng góp Quyền đăng nhập Hệ thống phần mềm tương ứng với UID của 
Công ty không đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư sẽ được sử dụng các Dịch vụ trên Hệ thống 
phần mềm mà không phải trả Phí. Công ty vẫn có quyền thu các Phí phát sinh từ việc sử 
dụng các Dịch vụ trên Hệ thống phần mềm. 

2. Các Quỹ đầu tư có thể được mang tên sở hữu bởi Công ty, tuy nhiên Nhà đầu tư vẫn là người 
hưởng lợi đối với các Quỹ đầu tư mà Nhà đầu tư đầu tư. Công ty có quyền áp dụng bù trừ/cấn 
trừ Quỹ đầu tư giữa Nhà đầu tư và Nhà đầu tư khác hoặc các nghiệp vụ khác để phục vụ việc 
Hợp tác kinh doanh và phù hợp với các quyết định đầu tư hợp lệ của Nhà đầu tư. 

3. Tất cả các tài sản của Công ty bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở tài sản hữu hình và tài 
sản vô hình như quyền sở hữu công nghệ, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, ... thuộc 
quyền sở hữu riêng của Công ty và không nằm trong tài sản hợp tác kinh doanh hay tài sản 
chung với Nhà đầu tư.  

Điều 4. Thời gian hợp tác 

Thời gian hợp tác được tính từ thời điểm Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ cho 
tới thời điểm xảy ra các trường hợp như được quy định tại Điều 11 Hợp đồng này. 

Điều 5. Phân chia Doanh thu và lãi/lỗ 

1. Hàng năm, Công ty nhận một khoản tiền được gọi là “Phí thường niên”. Khoản tiền này 
được thu vào ngày đầu tiên trong năm, và có chi tiết trong lịch sử giao dịch. 

2. Trong trường hợp đối với một số Quỹ đầu tư được Công ty đề cập đến phí hiệu quả đối với 
lợi nhuận kỳ vọng, Công ty có quyền được nhận mọi khoản tiền, phí hiệu quả đã được đề 
cập. 
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3. Đối với mỗi Tài khoản Nhà đầu tư, tại từng thời kỳ, sau khi đã trừ đi (i) khoản tiền phân chia 
cho Công ty như đã quy định ở trên, (ii) các chi phí liên quan đến Phí để phục vụ Hợp tác 
kinh doanh, và (iii) Thuế TNCN tương ứng liên quan đến thu nhập từ Hợp tác kinh doanh, 
Nhà đầu tư sẽ được nhận toàn bộ doanh thu và lãi/lỗ còn lại. 

Điều 6. Phí 

Nhà đầu tư đồng ý cho phép Công ty toàn quyền sử dụng Vốn hợp tác kinh doanh để thanh 
toán mọi Phí liên quan và/hoặc phục vụ cho Hợp tác kinh doanh, bao gồm cả Phí cho các Dịch 
vụ, công việc, thông tin được cung cấp trên Hệ thống của Otis Capital, hoặc của Công ty hoặc 
của bên thứ ba, do Công ty toàn quyền quyết định và có thông báo trước tới Nhà đầu tư. Các 
khoản Phí sẽ do Công ty toàn quyền quyết định và công bố tại từng thời kỳ trên Trang chủ chính 
thức. 

Điều 7. Nghĩa vụ thuế 

1. Công ty thực hiện khấu trừ một phần tiền tương đương 5% lợi nhuận mà Nhà đầu tư được 
hưởng hoặc 0,1% giá trị giao dịch hoặc một khoản tiền khác mà Công ty cho rằng là hợp lý 
và phù hợp với quy định pháp luật trước khi phân bổ doanh thu và lãi/lỗ cho Nhà đầu tư để 
thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Nhà đầu tư tại từng thời điểm Nhà đầu 
tư (i) thu hồi vốn đầu tư, hoặc (ii) nhận lãi (nếu có) từ Quỹ đầu tư, hoặc (iii) rút/nhận tiền, 
tiền lãi, lợi tức hoặc lợi nhuận khác. 

2. Công ty sẽ áp dụng các mức thuế và hình thức kê khai thuế TNCN mà Công ty cho rằng 
tương đồng và phù hợp nhất. Nếu có các hướng dẫn cụ thể của các Cơ quan nhà nước liên 
quan đến mức thuế TNCN, Công ty sẽ thực hiện truy thu hoặc hoàn trả tiền thuế đã thu 
thiếu hoặc thừa (nếu có) cho Nhà đầu tư. 

3. Nghĩa vụ thuế của Công ty sẽ do Công ty tự kê khai và chịu trách nhiệm. 

Điều 8. Nguyên tắc thu chi 

1. Mọi khoản thu chi cho hoạt động Hợp tác kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy 
đủ và chính xác trên Tài khoản Nhà đầu tư và Hệ thống phần mềm. 

2. Doanh thu phát sinh có thể xảy ra và xảy ra bởi các trường hợp sau đây: 

a. Tiền lãi được phát sinh từ Quỹ đầu tư. 

b. Các khoản thu nhập khác. 

3. Trong trường hợp có doanh thu phát sinh, Công ty sẽ có trách nhiệm hạch toán vào Tài 
khoản Nhà đầu tư. 

4. Chi phí phát sinh có thể xảy ra và xảy ra bởi các trường hợp sau đây: 

a. Các khoản phí được quy định tại Điều 6 Hợp đồng này; 

b. Lỗ vì kết quả hoạt động từ các Quỹ đầu tư; 

c. Chi phí khác. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty 
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1. Quyền của Công ty 

a. Được phân chia doanh thu theo Khoản 1 Điều 5 của Hợp đồng này; 

b. Được quyền từ chối sử dụng Dịch vụ với Nhà đầu tư nếu Nhà đầu tư vi phạm bất kỳ điều 
khoản nào của Hợp đồng này và/hoặc Điều khoản sử dụng dịch vụ và/hoặc thỏa thuận 
khác với Công ty; 

c. Nhằm đảm bảo lợi ích của các Bên trong quá trình triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh, 
Công ty có quyền chủ động lựa chọn các tài sản đầu tư phù hợp theo quyết định sử dụng 
Sản phẩm dịch vụ Otis Capital của Nhà đầu tư; 

d. Được toàn quyền quyết định các vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn về Đơn vị cung 
cấp dịch vụ thu hộ, Đơn vị cung cấp dịch vụ chi hộ, Tài khoản giao dịch Quỹ đầu tư, Tài 
khoản tiền kinh doanh của Công ty, Danh mục đầu tư, Phí, Đơn vị giám sát, … nhằm mục 
tiêu phục vụ cho hoạt động liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh này; 

e. Được toàn quyền quyết định đối với số tiền được chuyển vào Tài khoản tiền Kinh doanh khi 
Nhà đầu tư chuyển tiền không đúng theo các hướng dẫn, quy định của Otis Capital được 
công bố công khai tới Nhà đầu tư thông qua Hệ thống của Otis Capital. 

f. Rà soát, kiểm định và xác nhận thông tin Nhà đầu tư, yêu cầu Nhà đầu tư cung cấp các 
thông tin mà Công Ty thấy cần thiết nhằm đảm bảo Nhà đầu tư không sử dụng Hệ thống 
của Otis Capital như một hình thức rửa tiền hoặc để ngăn ngừa các hành vi phạm pháp 
khác; 

g. Trừ khi có quy định cụ thể khác, Công ty có quyền thực hiện các quyền, công việc, và nghĩa 
vụ của mình được quy định tại Hợp đồng này mà không cần có sự chấp thuận trước của 
Nhà đầu tư. 

h. Trong quá trình khi Nhà đầu tư sử dụng Dịch vụ của Otis Capital và có những biểu hiện bất 
thường, hay khi có những sự kiện, vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty, bên 
thứ ba và/hoặc xã hội cộng đồng, Công ty có quyền áp dụng những quyền hạn, hạn chế liên 
quan tới Nhà đầu tư, Tài khoản Nhà đầu tư (bao gồm cả việc phong tỏa Tài khoản Nhà đầu 
tư) và thông báo tới cơ quan quản lý cần thiết, đồng thời chấm dứt Hợp đồng với Nhà đầu 
tư. 

i. Công ty có quyền chuyển giao, ủy quyền, và/hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền và/hoặc 
nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này. 

j. Việc Công ty chưa thực hiện quyền của mình theo Hợp đồng này sẽ không được hiểu và 
diễn dịch như là việc từ bỏ quyền đó. Công ty có thể thực hiện quyền của mình tại bất kỳ 
thời điểm nào thích hợp sau đó. 

k. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh trong trường hợp Nhà đầu tư không thực 
hiện các thao tác trên Hệ thống phần mềm và Hệ thống của Otis Capital theo đúng và phù 
hợp với chỉ dẫn của Công ty tại từng thời điểm được công bố trên Hệ thống của Otis Capital 
hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Nhà đầu tư. 
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l. Trong trường hợp, Nhà đầu tư thực hiện các thao tác không đúng hoặc không phù hợp với 
chỉ dẫn của Công ty, theo toàn quyền quyết định của Công ty, các thao tác này sẽ bị (i) 
Công ty từ chối hoặc (ii) Công ty thay thế bằng các thao tác mặc định khác như đã công 
bố trên Hệ thống của Otis Capital hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã 
đăng ký của Nhà đầu tư. 

m. Từ chối cung cấp mọi thông tin mà Công ty cho rằng là bí mật kinh doanh của Công ty, kể 
cả khi bí mật kinh doanh này có được sử dụng để phục vụ Hợp tác kinh doanh. 

n. Có toàn quyền sử dụng và định đoạt các tài sản do mình đứng tên (bao gồm cả tài sản có 
liên quan hoặc phát sinh từ Hợp tác kinh doanh), mà không cần thông báo hay xin chấp 
thuận của Khách hàng. 

2. Nghĩa vụ của Công ty 

a. Đảm bảo tính minh bạch trong cung cấp thông tin cho Nhà đầu tư; 

b. Đảm bảo độ bảo mật và ổn định của Hệ thống phần mềm; 

d. Phân chia doanh thu và lãi/ lỗ với Nhà đầu tư theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng này; 

e. Định kỳ cập nhật kết quả hoạt động liên quan tới Hợp tác kinh doanh tới Nhà đầu tư theo 
hình thức và nội dung mà Công ty cho rằng là phù hợp nhất; 

f. Hàng năm, Công ty phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư 

1. Quyền của Nhà đầu tư 

a. Là người hưởng lợi từ các Quỹ đầu tư mà mình đầu tư. Nhà đầu tư xác nhận sẽ không nhận 
hưởng lợi dưới hình thức khác ngoài tiền, trừ khi Công ty có đồng ý khác; 

b. Trong trường hợp Công ty phá sản, nếu pháp luật cho phép, Nhà đầu tư có thể đề nghị Đơn 
vị quản lý đầu tư phân chia lại một phần hoặc toàn bộ vốn và/hoặc tài sản phát sinh từ Hợp 
tác kinh doanh, theo danh sách, thông tin và dữ liệu mà Đơn vị quản lý đầu tư đã được cung 
cấp tại thời điểm gần nhất, cũng như điều kiện và tính khả thi tại thời điểm đó. 

c. Được quyền góp vốn và rút vốn vào Hợp tác kinh doanh thông qua Hệ thống của Otis 
Capital; 

d. Được nhận các báo cáo về Tài khoản Nhà đầu tư theo định kỳ hàng tháng theo nội dung và 
hình thức mà Công ty cho rằng là phù hợp; 

e. Được sử dụng các Dịch vụ khác trên Hệ thống của Otis Capital nếu đáp ứng điều kiện để 
sử dụng các Dịch vụ này. 

2. Nghĩa vụ của Nhà đầu tư 

a. Có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của Vốn hợp tác kinh doanh của Nhà đầu tư và 
thực hiện chuyển tiền tới Tài khoản tiền kinh doanh của Công ty; 
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b. Sử dụng Hệ thống của Otis Capital của Công ty làm nơi thực hiện đặt lệnh đầu tư, đặt lệnh 
rút và các hoạt động liên quan khác trên Hệ thống của Otis Capital và công nhận các thao 
tác trên Hệ thống của Otis Capital là thao tác hợp lệ, hợp pháp và có quyền hạn ngang với 
việc sử dụng giấy tờ. Nhà đầu tư công nhận sử dụng và thực hiện các thao tác trên hệ 
thống thay cho chữ ký bằng tay (chữ ký tươi) của Nhà đầu tư; 

c. Thực hiện các thao tác trên Hệ thống của Otis Capital theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn 
của Công ty tại từng thời điểm được công bố trên Hệ thống của Otis Capital hoặc Website, 
hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Nhà đầu tư. 

d. Chấp nhận toàn bộ kết quả hoạt động của các Quỹ đầu tư; 

e. Đồng ý ủy thác số vốn đầu tư của Nhà đầu tư tới Đơn vị quản lý đầu tư; 

f. Đảm bảo các thông tin cá nhân và các thông tin khác cung cấp trên Hệ thống phần mềm 
và Hệ thống của Otis Capital là chính xác. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về các hậu quả phát 
sinh do việc cung cấp thông tin không chính xác gây ra; 

g. Bảo đảm chỉ có mình mới có quyền và khả năng sử dụng Tài khoản Nhà đầu tư. Công Ty 
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hệ quả phát sinh từ việc người khác thao tác 
trên Tài khoản Nhà đầu tư. 

h. Đồng ý trả Phí trực tiếp từ tài khoản của mình bằng phương thức chuyển đổi trực tiếp Quỹ 
đầu tư ra số tiền tương ứng; 

i. Ủy quyền cho Công ty thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, và đưa ra bất kỳ và toàn bộ 
quyết định nào liên quan đến việc tìm kiếm, đàm phán,giao kết, thi hành các hợp đồng, cam 
kết và/hoặc thỏa thuận cần thiết hoặc phù hợp cho việc thực hiện Hợp tác kinh doanh. Điều 
khoản này có tính chất như một văn bản ủy quyền của Nhà đầu tư. 

j. Không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra, hoặc có nguy cơ gây ra, bất kỳ sự can thiệp, 
cản trở hoặc hạn chế nào đối với hoạt động Hợp tác kinh doanh. 

k. Thực hiện bất kỳ và toàn bộ nghĩa vụ của Nhà đầu tư, cũng như hợp tác để Công ty có thể 
thực hiện bất kỳ và toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty, phát sinh từ Hợp đồng này một 
cách thiện chí và trung thực nhằm đạt được mục đích của việc giao kết Hợp đồng và Hợp 
tác kinh doanh. 

l. Đã đọc và hiểu một cách cẩn trọng và rõ ràng, cũng như đồng ý và chịu ràng buộc bởi bất 
kỳ và toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng này và Điều khoản sử dụng dịch vụ. 

m. Không được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình tại Hợp 
đồng này cho một bên thứ ba. 

n. Thường xuyên kiểm tra các thông báo của Công ty để bảo đảm cập nhật với những bổ 
sung, thay đổi nội dung Hợp đồng này và/hoặc mọi quy định, thỏa thuận, văn bản khác. Sau 
24 giờ kể từ khi thông báo chính thức tại Hệ thống của Otis Capital về việc những bổ sung, 
thay đổi nội dung Hợp đồng này và/hoặc mọi quy định, thỏa thuận, văn bản khác, Nhà đầu 
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tư vẫn tiếp tục sử dụng Hệ thống của Otis Capital thì được hiểu rằng Nhà đầu tư đã đồng 
ý với những thay đổi trên. 

o. Thường xuyên kiểm tra, đọc và hiểu các thông tin, nội dung, và thao tác liên quan đến Hợp 
tác kinh doanh tại mọi thời điểm được công bố trên Hệ thống của Otis Capital hoặc 
Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Nhà đầu tư. 

p. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm cá nhân cao nhất trong việc thực hiện Điều khoản, điều kiện 
của Hợp đồng này. Việc mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo Điều khoản, điều kiện 
của Hợp đồng này của Nhà đầu tư vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường hợp nào cũng 
không làm giảm trừ nghĩa vụ của Nhà đầu tư trong việc thực hiện Điều khoản, điều kiện của 
Hợp đồng này. 

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng 

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

a. Khi Công ty từ chối cung cấp dịch vụ theo điểm b, Khoản 1 Điều 9 Hợp đồng này. 

b. Khi Tài khoản Nhà đầu tư không hoạt động hoặc không có tiền hay tài sản trong khoảng 
thời gian lớn hơn Thời gian ngủ đông, Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) đơn 
phương chấm dứt Hợp đồng này. 

c. Khi Công ty chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật. 

d. Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt Hợp đồng này khi có Sự Kiện Bất 
Khả Kháng. 

e. Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 9 Hợp đồng này. 

f. Theo các trường hợp khác do pháp luật quy định và cho phép. 

2. Quyền lợi Nhà đầu tư trong trường hợp chấm dứt hợp đồng 

a. Trường hợp hợp đồng chấm dứt theo điểm b, c và d Khoản 1 Điều 11 của Hợp đồng này thì 
số tiền của Nhà đầu tư có trong tài khoản công ty sẽ được hoàn trả tới tài khoản ngân hàng 
của Nhà đầu tư đã đăng ký tại hệ thống Công ty sau khi trừ các khoản phát sinh. 

b. Trong các trường hợp khác khi Hợp đồng chấm dứt, giá trị tài sản thể hiện trong Tài khoản 
Nhà đầu tư mà Nhà đầu tư được hưởng lợi sẽ được Công ty toàn quyền quyết định quy đổi 
ra tiền theo các phương thức sau nhưng vẫn cam kết đảm bảo phần lợi ích Nhà đầu tư 
được thừa hưởng hợp pháp: (i) dựa trên giá trị ròng của Quỹ đầu tư được xác định tại Hệ 
thống của Otis Capital vào thời điểm chấm dứt, hoặc (ii) bán hoặc bù trừ Quỹ đầu tư cho 
một bên thứ ba khác, hoặc (iii) các phương thức phù hợp và công bằng khác do Công ty 
quyết định. 

c. Trong mọi trường hợp khi Hợp đồng chấm dứt thì giá trị tài sản trong Tài khoản Nhà đầu 
tư chỉ được hoàn trả lại cho Nhà đầu tư sau khi đã được khấu trừ phù hợp để bảo đảm xử 
lý các hệ quả, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hoặc để bù trừ cho các nghĩa vụ tài chính 
của Nhà đầu tư với Công ty, hoặc theo quyết định bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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3. Ngay trước hoặc sau khi Hợp đồng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, Công ty có quyền tạm 
khóa, khóa, hoặc xóa Tài khoản Nhà đầu tư sau khi thông báo tới Nhà đầu tư. 

Điều 13. Liên lạc 

1. Trong quá trình Hợp tác kinh doanh và thực hiện các thao tác tích lũy trên hệ thống, nếu có 
gặp bất kỳ sự cố hoặc cần tư vấn hỗ trợ, Nhà đầu tư tìm câu trả lời cho vấn đề của mình trong 
mục Các câu hỏi thường gặp. Nếu không tìm được câu hỏi và câu trả lời phù hợp, Nhà đầu tư 
có thể gửi yêu cầu vào địa chỉ email của Công ty hoặc điền thông tin vào Form hỗ trợ để được 
hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. 

2. Công ty sẽ liên lạc với Nhà đầu tư thông qua địa chỉ email hoặc thông qua các phương thức 
liên lạc phù hợp trong trường hợp cần thiết. 

Điều 14. Các cam kết khác của Nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư đồng ý rằng việc truy cập vào Hệ thống của Otis Capital có thể bị hạn chế hoặc 
không khả dụng theo thời gian, bao gồm do bảo trì hoặc cải tiến hệ thống, nhu cầu sử dụng, 
trục trặc phần mềm hoặc phần cứng hoặc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Công ty (bao 
gồm lỗi của nhà điều hành, khối lượng thị trường và sự biến động, sự cố về điện, sự cố thiết 
bị, sự cố liên lạc, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, hành động khủng bố và chiến tranh). 

2. Nhà đầu tư đồng ý rằng Công ty không bảo đảm rằng Hệ thống của Otis Capital sẽ luôn có 
sẵn hoặc tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc việc truy cập sẽ liên tục hoặc không bị gián 
đoạn. 

3. Nhà đầu tư đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao 
gồm tổn thất, mất cơ hội, lợi nhuận bị mất và chi phí Dịch vụ thay thế) liên quan đến việc 
sử dụng, không thể sử dụng, gián đoạn hoặc gián đoạn trong việc thiếu quyền truy cập 
hoặc hoạt động của hoặc phát sinh liên quan đến Hệ thống của Otis Capital. 

4. Nhà đầu tư thừa nhận rằng sẽ thực hiện đúng hướng dẫn thanh toán của của Công ty. Nhà 
đầu tư thừa nhận rằng thông tin nhận dạng không khớp, không chính xác hoặc không đầy 
đủ về Nguồn tiền của Nhà đầu tư như theo hướng dẫn thanh toán của Công ty có thể dẫn 
đến việc chuyển khoản Nhà đầu tư bị từ chối và không được ghi nhận số dư có trên tài 
khoản của Nhà đầu tư tại Hệ thống của Otis Capital. Ngoài ra trong trường hợp Nhà đầu tư 
chuyển khoản với nội dung không chính xác dẫn đến Hệ thống phần mềm ghi nhận số tiền 
được chuyển đến Tài khoản tiền kinh doanh vào tài khoản của Nhà đầu tư khác, thì Công 
ty không chịu trách nhiệm trong việc thu hồi khoản tiền đã chuyển nhầm và Nhà đầu tư 
khác. 

5. Nhà đầu tư đồng ý rằng, trong trường hợp gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Công ty, Nhà đầu 
tư sẽ bồi thường, bồi hoàn các chi phí phát sinh từ và/hoặc liên quan đến thiệt hại đã gây 
ra cho Công ty. 

6. Công ty có thể cấn trừ khoản phạt, khoản bồi thường, bồi hoàn, phần tài sản bị phân bổ 
thừa, phân bổ nhầm vào Vốn hợp tác kinh doanh của Nhà đầu tư. Hoạt động này bao gồm 
việc tạm khóa, khóa tài khoản Nhà đầu tư để truy thu những khoản phát sinh nêu trên. 
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7. Nhà đầu tư hiểu, xác nhận và đồng ý rằng các thao tác của mình trên Hệ thống của Otis 
Capital có thể cần một thời gian hợp lý và phù hợp để được tiến hành theo quy định pháp 
luật, theo các xử lý nội bộ của Công ty. Và do đó, Nhà đầu tư chấp nhận các thông tin, nội 
dung, giá, phí thay đổi (nếu có) kể từ lúc Nhà đầu tư thực hiện thao tác, cho đến lúc thao 
tác được tiến hành. 

8. Nhà đầu tư cho phép Công ty thu thập, sử dụng, phân tích, chuyển giao cho bên thứ ba là 
đối tác của Otis Capital Thông tin cá nhân của Nhà đầu tư nhằm mục đích phát triển các 
sản phẩm, tính năng, dịch vụ phục vụ cho lợi ích của Nhà đầu tư. 

9. Nhà đầu tư hiểu rằng trong quá trình hợp tác kinh doanh, Công ty sẽ thường xuyên cập nhật 
cho Nhà đầu tư những thông tin liên quan đến Tài khoản Nhà đầu tư, Quỹ đầu tư thông qua 
Hệ thống của Otis Capital cũng như gửi email, tin nhắn hoặc cuộc gọi để giải đáp thắc mắc, 
chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo 
lợi ích tối đa cho Nhà đầu tư. Vậy nên, tại đây Nhà đầu tư cam kết đồng ý nhận những thông 
báo, email, tin nhắn, cuộc gọi... (“Thông báo”) từ Otis Capital và sẽ không có bất kỳ khiếu 
kiện, khiếu nại nào tới Công ty liên quan đến việc gửi, nhận Thông báo. 

Điều 15. Giải quyết tranh chấp 

1. Nếu có bất kỳ vấn đề khiếu nại, tranh chấp phát sinh thì các Bên phải kịp thời thông báo 
cho nhau biết và tích cực bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, hợp tác, 
các Bên cùng có lợi. Trước tiên, các bên sẽ tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh 
chấp. Nếu các Bên không thể tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp thì sẽ mời 
bên thứ ba là hòa giải viên thương mại hoặc luật sư để hòa giải tranh chấp phát sinh.  

2. Trong trường hợp các Bên trong tranh chấp không thể giải quyết tranh chấp thông qua 
thương lượng hòa giải trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một Bên 
trong tranh chấp có thể đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) 
để giải quyết theo các quy tắc của VIAC có hiệu lực vào thời điểm đề nghị giải quyết tranh 
chấp bằng trọng tài (“Quy tắc của VIAC”). Nơi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là Hà 
Nội. Thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Số lượng trọng tài sẽ là 3 (ba) 
được chỉ định theo Quy tắc của VIAC. Quyết định của trọng tài sẽ là chung thẩm ràng buộc 
các Bên liên quan và các chi phí liên quan đến trọng tài (bao gồm chi phí thanh toán cho 
luật sư) sẽ do bên thua chịu. 

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm Nhà đầu tư xác nhận đồng ý với các điều khoản 
của hợp đồng khi mở Tài khoản Nhà đầu tư, và tự động thanh lý khi Hợp đồng chấm dứt 
theo quy định tại Điều 11. 

2. Nhà đầu tư đồng ý rằng bằng việc giữ lại tài khoản của Otis Capital mà không có sự phản 
đối sau thời gian Công ty đăng tải bản Hợp đồng mới trên website là đồng nghĩa với việc 
Nhà đầu tư đã đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện thay đổi của Hợp đồng.  

3. Không có điều khoản nào trong Hợp đồng này được coi là từ bỏ hoặc sửa đổi mà không 
có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. 
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4. Trong trường hợp Công ty có những thay đổi về điều khoản, điều kiện của Hợp đồng thì 
Công ty có trách nhiệm đăng tải những nội dung thay đổi này và toàn bộ nội dung hợp đồng 
mới trên Website, đồng thời thông báo cho Nhà đầu tư biết bằng email hoặc đăng thông 
báo trên Hệ thống của Otis Capital ít nhất trước 03 (ba) ngày kể từ thời điểm các điều 
khoản, điều kiện mới của Hợp đồng được áp dụng. Trong trường hợp Nhà đầu tư không 
đồng ý với những sửa đổi này thì phải lập tức thông báo cho Công ty, nếu Nhà đầu tư không 
thông báo không đồng ý hoặc tiếp tục sử dụng Hệ thống của Otis Capital mặc nhiên đồng 
nghĩa với việc Nhà đầu tư đã đồng ý với các sửa đổi. 

5. Điều khoản sử dụng dịch vụ là một phần có tính liên quan tới Hợp đồng này và được đăng 
tải tại Trang chủ của Công ty. 

6. Mọi nội dung, thông tin, thông báo, công bố được đăng tải trên Hệ thống của Otis Capital¸ 
hoặc tới địa chỉ email của Nhà đầu tư có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các Bên mà 
Nhà đầu tư không phản đối và vẫn tiếp tục tham gia Hợp tác kinh doanh hoặc sử dụng Hệ 
thống của Otis Capital tại mọi thời điểm được coi là một bộ phận của Hợp đồng này. 

7. Tất cả các phụ lục đính kèm sẽ cấu thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, 
có hiệu lực và được thi hành như Hợp đồng này. 

8. Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc phần điều khoản nào trong Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc 
không thể thực hiện, các điều khoản và phần điều khoản khác trong Hợp đồng vẫn giữ 
nguyên hiệu lực. 



            BANK ACCOUNT DETAIL FOR RECEIVING 
SALES PROCEEDS

Full name

Date of birth (dd/mm/yyyy) Gender

Job title

Male

ID/Passport number Issuing date

Nationality

Female

Email

Country

Country

Permanent address

Current address (Post address)

 
Mobile phone

Issuing place (Country, Province/City)

Investor would like to have all proceeds of redemption of Fund Certificate paid directly to Investor's bank account as follows:

Bank account name Account number

At Bank Branch

Note
 

Bank account name must be the same as Investor's name registered.

Authorized person
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THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ

 AUTHORIZED PERSON FOR TRADING

II  
FORM OF RECEIVING THE TRADING RESULT & ACCOUNT STATEMENT

Investor would like to receive trading results and account statement by the following methods (Please tick on the appropriate box):

At Distributor

Email (Please specify)

Mobile Phone

  CTCP QUẢN LÝ QUỸ OTIS CAPITAL
In Bitcoin we Trust



Please provide details of the ultimate economic beneficiaries of the investment

Full name/Name of institution Nationality

Date of birth (dd/mm/yyyy)

S C ND H CHI KDN
ID/Passport/Business license number
    .

Issuing date Issuing place

Gender Male Female

Visa number (*)

Tax file number Country of taxation

Issuing place

EmailMobile phone

Country

Country

Permanent address

Current address (Post address)

I  BENEFICIARY

The economic beneficiary is an institutional or an individual investor who is NOT owner of this investment but has full rights for this investment.    

 
For institutional investor, the economic beneficiary of this investment is neither the applicant nor owner of the institution. 

Issuing date

  CTCP QUẢN LÝ QUỸ OTIS CAPITAL
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 CÔNG BỐ RỦI RO VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ RISK DISCLOSURE & ACKNOWLEDGEMENTS
1  Bản công bố rủi ro khi đầu tư vào quỹ mở Risk disclosure

Mọi hoạt động đầu tư đều tiềm ẩn nhiều loại rủi ro. Một số rủi ro phát sinh từ chính những khoản mục đầu tư, một số loại rủi ro khác lại xuất phát từ điều 
kiện thị trường chung (ví dụ như rủi ro lãi suất). Do đó, trước khi thực hiện đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc kỹ và xác nhận rằng Nhà Đầu Tư hiểu và đồng ý với 
những nội dung sau: All investments contain varying degrees of risk. Some risks are related to individual investments, while some risks are related to market 
conditions (e.g. interest rate risk). Therefore, before making any investments, Investors must confirm they understand and agree to the following:

• Tôi, Nhà Đầu Tư, xác nhận rằng tôi đã được cung cấp và hiểu đầy đủ thông tin về quỹ mở và những sản phẩm liên quan đến quỹ mở, và hiểu rõ cách 
thức hoạt động của quỹ mở là gì. I, as an Investor, have reviewed the provided information on Open-ended funds (OEFs) and fully understand what an OEF
is.

• Tôi, Nhà Đầu Tư, xác nhận rằng tôi đang tham gia vào một trong những sản phẩm đầu tư tại thị trường tài sản kỹ thuật số, bao gồm tiền điện tử, và các 
công cụ tài chính khác. Tôi hiểu rằng các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số sẽ chịu tác động từ rủi ro của thị trường, và vì vậy mà có thể thay đổi 
tăng hoặc giảm giá trị của khoản đầu tư. I, as an Investor, understand that I am participating into a product that invests into the digital asset market, 
including cryptocurrency other securities instruments. I understand digital asset investments are subject to market risks and may fluctuate in value.

• Mức sinh lời kỳ vọng (nếu có) của Tôi trong các quỹ mở hoàn toàn không được cam kết hay đảm bảo. Vì vậy, Tôi hiểu rằng mức sinh lời thực tế có thể 
cao hơn hoặc thấp hơn mức sinh lời kỳ vọng và/hoặc mức sinh lời trong quá khứ của quỹ. My expected return (if any) in OEFs is not guaranteed. I 
understand the actual return may be lower or higher than the expected or historical return.

• Khoản đầu tư vào quỹ mở của Tôi có thể phải chịu thua lỗ nếu các tài sản kỹ thuật số được quỹ mở đầu tư vào không hoạt động hiệu quả hoặc thị 
trường không thuận lợi và/hoặc bị ảnh hưởng bởi những yếu tố rủi ro khác Từ đó Tôi hiểu rằng một phần khoản đầu tư của tôi có thể bị mất mát do mức 
sinh lời của quỹ không như kỳ vọng. My investments in OEFs may suffer losses if the digital asset that the OEFs invest into do not perform, or if the market 
is not favorable. I understand I may lose part of my investments if performance is not as expected.

• Otis Capital và/hoặc đối tác của Otis Capital không thể đưa ra bất kỳ cam kết nào về lợi nhuận hay thua lỗ trên khoản đầu tư, cho dù là một cách trực 
tiếp hay gián tiếp. Tôi hiểu rằng Otis Capital và/hoặc đối tác của Otis Capital không chịu và không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phải bồi thường cho 
bất cứ khoản lỗ nào đối với các khoản đầu tư của Tôi vào quỹ mở. Otis Capital or Otis Capital's Partners cannot provide any guarantees, either explicitly 
or implicitly. I understand Otis Capital and Otis Capital's Partners are under no legal obligation to compensate me for any losses to my investments.
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2  Cam kết của nhà đầu tư khi đầu tư vào quỹ mở Acknowledgements

• Tôi có trách nhiệm am hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ mà tôi đăng ký tham gia. I have responsibility to read and agree with the Prospectus and Charter of the 
respective funds.

• Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư và chấp nhận các rủi ro đầu tư. I am responsible for my investment decision and accept all the investment risks.

• Tôi hiểu và chấp nhận Otis Capital có thể phải cung cấp thông tin về tôi và tài khoản này cho cơ quan quản lý liên quan tại Việt Nam và/hoặc Sở thuế vụ Mỹ-IRS theo yêu 
cầu tuân thủ của luật FATCA. I understand and agree that Otis Capital may submit my information and the information related to this account to the governing authority in 
Vietnam and/or the IRS upon their request in accordance with the FATCA-compliant regulations.

• Tôi, theo đây, cam kết các thông tin được cung cấp ở trên là trung thực và chính xác. Tôi đồng ý sẽ thông báo cho Otis Capital ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã 
kê khai.  I hereby confirm that the above information is true and accurate. I agree to notify Otis Capital of any changes to the declared information.

• Trong trường hợp tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ không khớp được tại kỳ giao dịch do lệnh mua không hợp lệ hoặc lệnh mua gửi quá giờ chốt sổ lệnh, tôi đồng ý chỉ thị 
cho Otis Capial phối giữ lại số tiền thanh toán cho một (01) kỳ giao dịch gần nhất tiếp theo. In cases where my Subscription Orders are either invalid or sent after the cut-off 
time for a trading cycle, I authorize Otis Capital to keep my Subscription amount and subscribe for the next one (01) trading cycle.

Specimen signature of the Investor Specimen signature of the authorized person for trading

1st signature 2nd signature 1st signature 2nd signature

VI. CÁC HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP/REQUIRED DOCUMENTS

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Kiêm Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ 
Business Cooperation Contract And Open-ended Fund Account Opening Application Form

Văn bản ủy quyền hợp lệ có công chứng hoặc chứng thực (nếu có) 
Notarized or authenticated copy of power of attorney (if applicable)

Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có)
Certified copy of ID card/passport of Investor and authorized person (if applicable)
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