
BẢN CÔNG BỐ RỦI RO
Công ty CP Chứng khoán VPS (“VPS”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy 
chứng nhận số 1020/QĐ-UBCK ngày 07/12/2010 về việc chấp thuận đăng ký cung cấp 
dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Khách hàng.

Ưu điểm của dịch vụ: Mang lại sự thuận tiện, linh hoạt cho Khách hàng trong quá trình 
giao dịch; rút ngắn thời gian xử lý mỗi giao dịch; qua đó giúp Khách hàng tiết kiệm thời 
gian và chi phí.

VPS khuyến cáo quý khách hàng về các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình giao dịch 
trực tuyến. Nhà đầu tư chỉ nên tiến hành giao dịch khi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro 
tiềm ẩn, bao gồm nhưng không giới hạn:

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ thuận tiện, an toàn 
và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trong trường hợp quý khách hàng 
có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch trực tuyến, xin vui 
lòng thông báo ngay lập tức cho Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong khi truyền tải qua mạng Internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị 
trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu

Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra

Hệ thống từ chối token của khách hàng nếu quá thời gian quy định cho phép việc 
đồng bộ với server

Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch

Lỗi của Hệ thống: bao gồm nhưng không giới hạn: Lỗi kỹ thuật hệ thống phần 
cứng, phần mềm của VPS; Hệ thống của VPS hoặc máy tính khách hàng có thể bị 
nhiễm virus; Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn 
đường truyền…

Lỗi từ phía Khách hàng: bao gồm nhưng không giới hạn Khách hàng không đủ 
hiểu biết để sử dụng những tính năng của phần mềm; khách hàng để lộ mật khẩu 
truy cập, mật khẩu giao dịch, hoặc làm thất lạc thiết bị xác thực truy cập (nếu 
công ty sử dụng chữ ký số trong giao dịch trực tuyến); Khách hàng không tuân 
thủ đầy đủ các nguyên tắc bảo mật và những cảnh báo, quy định về bảo mật do 
Công ty đưa ra; Khách hàng không thông báo kịp thời cho Công ty về việc để lộ 
mật khẩu giao dịch và các thông tin quan trọng khác liên quan đến tài khoản giao 
dịch…

Lỗi từ bên thứ ba bất kì: bao gồm nhưng không giới hạn Đối với khách hàng có 
tài khoản tiền gửi ở Ngân hàng có thể gặp các trở ngại trong việc vấn tin số dư 
hoặc đặt lệnh do Ngân hàng tắt hệ thống vào ban đêm hay lỗi phát sinh từ phía 
Ngân hàng; việc gian lận của bên thứ ba như tin tặc sử dụng kẽ hở của hệ điều 
hành hoặc tấn công trái phép đánh cắp dữ liệu hoặc khách hàng bị kẻ gian lừa 
đảo, lợi dụng lòng tin; đường truyền bị tắc nghẽn trên diện rộng do lỗi từ phía 
nhà cung cấp mạng; các sai lệch về thông tin, hình ảnh gốc do VPS thu thập từ 
các nguồn cung cấp thông tin khác…
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