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Bản công bố rủi ro giao dịch trực tuyến 

The Discolosure of risk of online trading  

 
 

  

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “SSV”) cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến 

nhằm mục đích gia tăng tiện ích cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch chứng khoán tại SSV. Đăng ký sử dụng dịch 

vụ Giao dịch trực tuyến, Khách hàng có thể chủ động đặt lệnh giao dịch chứng khoán, tra cứu lịch sử giao dịch, sao 

kê tài khoản, chuyển khoản trực tuyến mà không cần đến SSV, kịp thời nắm bắt cơ hội mà Khách hàng mong muốn. 

Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. (hereinafter referred to as “SSV”) provides Online Trading services for the 

purpose of increasing conveniences for the Clients when making securities transactions at SSV. Registering to use 

Online Trading services, the Clients can place securities trading orders actively, look up transaction history, account 

statements, online transfer without physical visiting to SSV, promptly seize the opportunity that they want. 

 

Bên cạnh những tiện ích nêu trên, SSV khuyến cáo các rủi ro mà Khách có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ giao 

dịch trực tuyến và SSV nhấn mạnh rằng Khách hàng chỉ nên sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến khi và chỉ khi đã 

nhận biết, hiểu rõ và chấp nhận các rủi ro tiềm ẩn được công bố dưới đây: 

In addition to the above convenience, SSV also recommends to the Clients the risks that the Clients may encounter 

when using Online Trading services and SSV emphasizes that the Clients should only use Online Trading services 

when and only if the Clients identify, understand and accept potential risks below: 

 

1. Các rủi ro phát sinh từ thiết bị, đường truyền hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ ngoài sự kiểm soát của SSV. 

Risks arising from equipment, transmission lines or third parties providing services beyond the control of SSV. 

2. Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm. 

Technical errors arising from hardware and software systems. 

3. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn, đứt đường truyền của nhà cung cấp. 

The risk of disruption of network operation due to congestion, broken of transmission lines of providers. 

4. Hệ thống máy tính, phần mềm bị nhiễm virus làm ngưng, trì hoãn, sai lệch hoạt động truyền tải thông tin 

qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu trên hệ thống giao dịch trực 

tuyến.  

Computer system and software system, which are infected by virus, stop, delay or falsify the transmission of 

information via the Internet, trading orders can be suspended, stopped, delayed or occur data errors on the Online 

Trading system. 

5. Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán và thị trường chứng khoán khác được đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của SSV có thể có lỗi hoặc sai lệch do những nguyên nhân khách quan. 

Stock prices and information about other securities or stock markets posted on SSV's online news portal may contain 

errors or deviations due to objective reasons. 
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6. Rủi ro bị tấn công mạng trái phép (Hacker): hệ thống giao dịch trực tuyến có thể bị tấn công/xâm nhập trái 

phép nhằm mục đích phá hoại và/hoặc trục lợi bất hợp pháp. 

Risks of unauthorized network attacks (Hacker): Online Trading system can be hacked/illegally entered for the 

purpose of sabotage and/or illicit profits. 

7. Các rủi ro từ phía Khách hàng do sự bất cẩn, bị lừa dối, bị chiếm đoạt để lấy cắp thông tin đăng ký của tài 

khoản giao dịch, thông tin đăng nhập, mật khẩu OTP, mật khẩu giao dịch qua điện thoại. 

The risks from the Client due to carelessness or deception, appropriation to steal the registered information of trading 

account, login information, OTP, Phonecode. 

8. Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn... có thể xảy ra trong quá trình giao dịch trực tuyến tại SSV 

bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro mà SSV đã khuyến cáo trên đây. 

Force majeure risks such as natural disasters, fire... may occur during making online transactions at SSV including but 

not limited to the risks recommended by SSV. 

  

Để hạn chế những rủi ro trên, chúng tôi yêu cầu Khách hàng nên tuân thủ các quy tắc về bảo mật thông tin cá nhân 

như địa chỉ email, các mật khẩu, bảo vệ máy tính cá nhân, các thiết bị không dây. Ngoài ra, Khách hàng cũng được 

khuyến cáo không truy cập những website hay liên kết (“link”) lạ. 

To limit these risks, SSV requires the Clients to comply with the rules on confidentiality of personal information such 

as email address, passwords, protect personal computers, wireless devices. In addition, the Clients are also advised 

to not access strange websites or links. 

 

Khi sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại SSV, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các rủi ro mà chúng tôi đã 

khuyến cáo. SSV không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc rủi ro mà Khách hàng gặp phải do (i) các 

nguyên nhân khách quan nêu trên hoặc (ii) các sự kiện bất khả kháng hoặc (iii) lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác. 

When using Online Trading services at SSV, the Clients automatically accept the risks that SSV has recommended. 

SSV shall not be responsible for any losses or risks that the Clients have suffered due to (i) the above-mentioned risks 

or (ii) force majeure events or (iii) mistake of any other third parties. 

 

Trong trường hàng phát hiện hoặc nghi ngờ có người không được ủy quyền sử dụng số điện thoại đăng ký, Tên 

đăng nhập, Mật khẩu OTP, Mật khẩu đặt lệnh, Khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho SSV theo số hotline +84 

28 6288 6000 để SSV có biện pháp hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời. 

In case the Clients find out or have doubts that an unauthorized person is using your telephone number, Login ID, 

OTP, Phonecode, the Client has to immediately notify SSV at hotline +84 28 6288 6000 for SSV executes the timely 

support and prevention. 

 

Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa áp dụng các biện pháp cần thiết và giải pháp tối ưu có thể để mang lại cho Khách hàng 

dịch vụ giao dịch trực tuyến với chất lượng tốt nhất và giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về mặt kỹ thuật. Trong 

trường hợp xảy ra rủi ro, SSV sẽ cố gắng gửi đến Khách hàng các thông tin về thị trường và kết quả giao dịch trong 

thời gian sớm nhất. 
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We always try with the best effort to apply the necessary measures and optimal solutions to bring the Clients the 

best quality Online Trading services and minimize the risks that may be faced in terms of Technology. In case of risk, 

SSV will try to send to the Clients information about the market and trading results as soon as possible. 

 

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ Giao dịch trực tuyến tại SSV. 

Thank you very much for your trust in choosing Online Trading services at SSV. 

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SHINHAN 

SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD 


