THỎA THUẬN ĐẦU TƯ ICOPY PHÁI SINH
1. ĐIỀU 1: CƠ SỞ KÝ KẾT
1.1.

Copier Phái Sinh là một cá nhân đã mở 01 tài khoản chứng khoán phái sinh tại TCBS
và có nhu cầu thực hiện đầu tư theo các lệnh giao dịch phái sinh của một nhà đầu tư khác
đã có tài khoản phái sinh tại TCBS, sau đây gọi là Copier.

1.2.

Trader Phái Sinh là một iWealth Partner đã có tài khoản phái sinh tại TCBS và đăng ký
tham gia chương trình iCopy Phái Sinh với vai trò Trader Phái Sinh, sau đây gọi là Trader

1.3.

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) là công ty chứng khoán được thành
lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và là đơn vị sở hữu hợp pháp hệ thống
giao dịch chứng khoán TCInvest.
Copier, Trader và TCBS sau đây được gọi chung là các Bên.

1.4.

Các bên mong muốn ký kết Thỏa thuận đầu tư iCopy phái sinh (“Thỏa Thuận") này để
Copier có thể đầu tư theo các lệnh giao dịch phái sinh trên hệ thống điện tử TCInvest của
Trader trên cơ sở Copier tự gánh chịu rủi ro đối với kết quả đầu tư từ việc đầu tư theo các
lệnh giao dịch từ Trader.

2. ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI
2.1.

Bộ Điều khoản Và Điều kiện iWealth Partner là Điều khoản và Điều kiện Gói chính
sách Đối tác Phát triển kinh doanh do TCBS quy định tại từng thời điểm, sau đây gọi là
TnC iWealth Partner.

2.2.

Điều khoản và Điều kiện Giao dịch Phái Sinh là bộ Các Điều khoản và Điều kiện về
Gaio dịch Chứng Khoán Phái Sinh là một phần của Hợp Đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản
và sử dụng dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Phái Sinh mà Copier và Trader đã ký kết với
TCBS;

2.3.

Đầu tư iCopy Phái Sinh là việc Copier được theo dõi thông tin giao dịch của Trader mỗi
khi Trader có phát sinh giao dịch trên TKPS và được sao chép các giao dịch đó để thực
hiện giao dịch trên TKPS của Copier.

2.4.

Hệ Thống Giao Dịch là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của TCBS có tính năng
giao dịch chứng khoán phái sinh và bao gồm phiên bản dành cho máy tính, phiên bản dành
cho điện thoại hoặc các hệ thống khác được TCBS cung cấp tại từng thời điểm.

2.5.

Hợp Đồng Tương Lai là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có ngày đáo hạn gần nhất, hoặc
gồm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có ngày đáo hạn là ngày hôm nay và hợp đồng tương
lai chỉ số VN30 có ngày đáo hạn gần nhất tiếp theo nếu hôm nay là ngày đáo hạn và các
hợp đồng tương lai khác theo quy định pháp luật.

2.6.

Ngày Giao Dịch là ngày theo lịch (không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ
khác theo luật, kể cả nghỉ bù) mà vào ngày đó Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
(VSD), sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và ngân hàng thương mại tại Việt Nam mở cửa
để hoạt động bình thường.

2.7.

Tài khoản phái sinh (TKPS) là tài khoản của Copier hoặc Trader mở tại TCBS để thực
hiện giao dịch chứng khoán phái sinh.

2.8.

Sinh Lệnh Tự Động là việc các lệnh giao dịch phái sinh được thực hiện trên tài khoản phái
sinh của Copier trên cơ sở Copier tự nguyện thực hiện đầu tư theo Trader theo cách thức
sao chép các lệnh giao dịch phái sinh của Trader theo nguyên tắc tại Điều 3 của Thỏa Thuận
này.

2.9.

Trạng Thái Cân Bằng là trạng thái mà TKPS của Copier hoặc Trader không có vị thế mở
nào (vị thế long hoặc short).

2.10. Sự Kiện Sinh Lệnh Tự Động là sự kiện dẫn đến việc phát sinh một giao dịch trên TKPS
của Copier
2.11. Thỏa Thuận là Thỏa Thuận Đầu tư iCopy Phái Sinh này, cùng toàn bộ các sửa đổi, bổ sung
liên quan được ký giữa Copier, Trader, TCBS nhằm quy định nguyên tắc, quyền hạn, nghĩa
vụ và các nội dung khác liên quan đến việc sao chép giao dịch của các bên;
2.12. AUM (Asset Under Management) tại một thời điểm là sức mua Phái Sinh của Trader hoặc
Copier, được tính bằng tổng tiền trên TKPS và tiền của Trader hoặc Copier tại VSD, trừ các
khoản nợ bao gồm nợ phí, thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản và Điều
kiện Giao dịch Phái Sinh, trừ các khoản Phí quy định tại Điều 5, cộng (trừ) các khoản lãi
(lỗ) vị thế;
2.13. Khối lượng tối đa được mở vị thế là số lượng tối đa được mở vị thế trên TKPS căn cứ vào
tình trạng TKPS tại thời điểm đặt lệnh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông số:
Tiền ký quỹ tại VSD, số lượng vị thế đang mở, các lệnh chờ khớp, tình trạng lãi lỗ tại thời
điểm đặt lệnh, các nghĩa vụ phát sinh trên TKPS theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện
Giao dịch Phái Sinh, chiều của lệnh mở mới (Long/Short);
3. ĐIỀU 3: NỘI DUNG PHẠM VI THỎA THUẬN
3.1. Thỏa thuận đầu tư iCopy Phái Sinh:
3.1.1. Bằng Thỏa Thuận này, Trader đồng ý cho Copier được theo dõi thông tin giao dịch
của mình mỗi khi Trader có phát sinh giao dịch trên TKPS và được sao chép các
giao dịch đó để thực hiện giao dịch trên TKPS của Copier.
3.1.2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian Thỏa Thuận này có hiệu lực, Trader đồng
ý cho các Copier khác được sao chép giao dịch mà không có nghĩa vụ phải thông
báo với các Copier hiện tại đang thực hiện sao chép đầu tư.
3.2. Thỏa thuận sử dụng hệ thống giao dịch:
3.2.1. Bằng Thỏa Thuận này, Copier và Trader đồng ý sử dụng phương thức giao dịch
điện tử để thực hiện giao dịch; đồng thời đề nghị TCBS chấp thuận cho các bên sử
dụng Hệ Thống Giao Dịch của TCBS để trao đổi thông tin, gửi/ nhận yêu cầu và
thực hiện các thao tác sao chép, giao dịch liên quan đến các nội dung quy định tại
Thỏa Thuận này. Mọi chi phí phát sinh cho TCBS sẽ được các Bên chi trả thông
qua Phí Quản Lý Tài Khoản như được quy định tại Điều 5 Thỏa Thuận này.
3.2.2. TCBS cam kết nỗ lực tối đa đảm bảo các hệ thống giao dịch nói trên luôn hoạt động
một cách ổn định.
3.3. Điều kiện yêu cầu tham gia đầu tư iCopy Phái Sinh:
3.3.1.

Đối với Copier: Copier chỉ được chấp thuận Đầu tư iCopy Phái Sinh với Trader
khi thỏa mãn các điều kiện: (i) Tại thời điểm yêu cầu Đầu tư iCopy Phái Sinh,
Copier đang không thực hiện sao chép đầu tư bất cứ một Trader nào khác; (ii) Tại

thời điểm yêu cầu Đầu tư iCopy Phái Sinh, Copier không có lệnh giao dịch phái
sinh nào ở trạng thái chờ khớp, và đang không mở vị thế phái sinh nào; (iii) Đảm
bảo khả năng thanh toán toàn bộ phí, thuế và các chi phí phát sinh nêu tại thỏa
thuận này;
3.3.2.

Đối với Trader: Trader đã hoàn thành khóa đào tạo iWealth Partner của TCBS, đã
ký TnC iWealth Partner, và đã có TKPS tại TCBS.

3.4. Nguyên tắc Sinh Lệnh Tự Động:
3.4.1.

Tính năng Sinh Lệnh Tự Động được mở từ thời điểm Copier yêu cầu Đầu tư iCopy
Phái Sinh tới thời điểm xảy ra các sự kiện dừng sao chép đầu tư như quy định tại
Điều 9, và sẽ được duy trì qua các Ngày Giao Dịch.

3.4.2.

Trường hợp Copier chọn sao chép các vị thế đang mở (open interest), TKPS của
Copier sẽ được sinh lệnh theo Trader ngay tại thời điểm Thỏa Thuận này có hiệu
lực.

3.4.3.

Trường hợp Copier chọn không sao chép các vị thế đang mở, TKPS của Copier sẽ
được sinh lệnh theo Trader tại lần giao dịch tiếp theo sau khi TKPS của Trader về
Trạng Thái Cân Bằng.

3.4.4.

Copier không được tự mình đặt lệnh và thực hiện các giao dịch phái sinh khi đang
thực hiện sao chép Đầu tư iCopy Phái Sinh trong toàn bộ các phiên giao dịch.

3.4.5.

Tính năng Sinh Lệnh Tự Động hoạt động dựa trên nguyên tắc sao chép tỷ lệ vị thế
/ AUM giữa TKPS của Trader và Copier:
Đối với mỗi giao dịch Sinh Lệnh Tự Động mở vị thế - phát sinh khi lệnh đặt cho
mục đích tăng vị thế ròng của Trader được khớp, số lượng vị thế được đặt lệnh mở
mới tại TKPS của Copier được xác định như sau:
𝑁. 𝑂(𝐶) = 𝑁. 𝑂(𝑇) ∗

𝐴𝑈𝑀. 𝑂(𝐶)
𝐴𝑈𝑀. 𝑂(𝑇)

Trong đó:
 N.O(C) là số lượng vị thế Hợp Đồng Tương Lai được đặt qua Sinh Lệnh
Tự Động tại TKPS của Copier; N.O(C) nếu nhỏ hơn 1 (một) sẽ được làm
tròn lên 1 (một), và sẽ được làm tròn xuống đơn vị gần nhất trong các trường
hợp khác;
 N.O(T) là số lượng vị thế Hợp Đồng Tương Lai mở mới đã khớp thành
công tại TKPS của Trader;
 AUM.O(C) là AUM của Copier tại thời điểm phát sinh sự kiện Sinh Lệnh
Tự Động mở vị thế;
 AUM.O(T) là AUM của Trader tại thời điểm phát sinh sự kiện Sinh Lệnh
Tự Động mở vị thế;
Đối với mỗi giao dịch Sinh Lệnh Tự Động đóng vị thế - phát sinh khi lệnh đặt cho
mục đích giảm vị thế ròng của Trader được khớp, số lượng vị thế được đặt lệnh
đóng tại TKPS của Copier được xác định như sau:
𝑁. 𝐶(𝐶) = 𝑁. 𝐶(𝑇) ∗

𝑆𝐿. 𝐶(𝐶)
𝑆𝐿. 𝐶(𝑇)

Trong đó:
 N.C(C) là số lượng vị thế Hợp Đồng Tương Lai được đặt qua Sinh Lệnh
Tự Động tại TKPS của Copier; N.C(C) được làm tròn lên đến số đơn vị gần
nhất;
 N.C(T) là số lượng vị thế Hợp Đồng Tương Lai đóng đã khớp thành công
tại TKPS của Trader;
 SL.C(C) là số lượng vị thế ở chiều ngược với chiều lệnh đặt đang hiệu lực
trên tài khoản Copier tại thời điểm phát sinh sự kiện Sinh Lệnh Tự Động
đóng vị thế;
 SL.C(T) là số lượng vị thế ở chiều ngược với chiều lệnh đặt đang hiệu lực
trên tài khoản Trader tại thời điểm phát sinh sự kiện Sinh Lệnh Tự Động
đóng vị thế cộng số lượng vị thế đã được khớp của lệnh cần được sao chép;
3.4.6.

Lệnh được tự động đặt trên TKPS của Copier theo hướng (long/ short) của lệnh
được khớp và cần được sao chép trên TKPS của Trader:
Loại lệnh đặt trên TKPS của Copier:
 Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh giới hạn (limit order) ở giá khớp của
lệnh trên TKPS của Trader cộng Spread bước giá (đối với lệnh long) hoặc
trừ Spread bước giá (đối với lệnh short).
 Trong phiên ATO: Nếu Trader đặt lệnh ATO và được khớp, lệnh trên TKPS
của Copier sẽ được tự động sinh vào đầu phiên khớp lệnh liên tục, loại Lệnh
giới hạn, ở giá khớp của Trader cộng (trừ) Spread bước giá đối với lệnh
long (short).
 Trong các trường hợp TKPS của Trader được khớp lệnh sau phiên khớp
lệnh liên tục, TKPS của Copier không được tự động đặt lệnh.
Giá trị Spread sẽ do TCBS quy định theo từng thời kỳ dựa trên cơ sở tối ưu số Hợp
Đồng Tương Lai được khớp cho Copier, trong phạm vi không vượt quá giá trị tối
đa 10% so với mức giá khớp của Trader. Trong trường hợp thay đổi giá trị tối đa
và/hoặc thay đổi cơ chế sinh lệnh, TCBS sẽ thông báo cho các Bên trước 3 (ba)
ngày làm việc theo phương thức phù hợp quy định tại Điều 7.

3.5. Tự động chuyển tiền: Tiền nằm trên TKPS của Trader và Copier sẽ được tự động chuyển
lên VSD vào đầu mỗi phiên giao dịch nếu khoản tiền lớn hơn phí chuyển khoản.
4. ĐIỀU 4: TUYÊN BỐ RỦI RO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC BÊN
4.1. Đối với Copier: Copier hiểu và chấp nhận thực tế rằng việc tham gia chương trình Đầu tư
iCopy Phái Sinh gắn liền với rủi ro, do đó Copier chấp nhận và sẽ không khiếu nại với bất
kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các rủi ro sau:
4.1.1.

Khả năng thua lỗ xuất phát từ việc Copier sao chép các giao dịch của Trader.
Copier, bằng việc tham gia vào chương trình Đầu tư iCopy Phái Sinh, thừa nhận
và chấp thuận mọi lệnh giao dịch được sao chép và đặt lệnh do chính Copier thực
hiện và cam kết chịu trách nhiệm về toàn bộ các quyết định đầu tư của mình trên
TKPS trong khi Thỏa Thuận này có hiệu lực;

4.1.2.

Khả năng lệnh giao dịch không được thực hiện hoặc được thực hiện một phần trên
TKPS của Copier trong khi TKPS của Trader có thể được thực hiện thành công
toàn bộ;

4.1.3.

Khả năng bị đóng vị thế Phái Sinh bắt buộc do tuân theo chính sách quản trị chung
về giao dịch CKPS quy định tại Điều Kiện và Điều Khoản Giao dịch Phái Sinh;

4.1.4.

Giá khớp lệnh, số lượng hợp đồng khớp lệnh trên TKPS của Copier có thể khác
với giá khớp lệnh và số lượng hợp đồng được xác định bởi công thức tại Điều 3.4.5
trên đây do điều kiện thị trường và độ trễ giữa thời điểm phát sinh lệnh ;

4.1.5.

Copier đã tự thẩm định, đánh giá năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của Trader và
chấp nhận những năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của Trader là phù hợp với mục
tiêu, tiêu chuẩn của Copier. Copier cũng chấp nhận rằng việc giao dịch phái sinh
luôn có những rủi ro không thể lường trước nên tự nguyện chấp nhận mọi kết quả
giao dịch từ các lệnh được sinh tự động trên TKPS của Copier. Copier đồng ý cho
TCBS được miễn mọi trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tư cách
iWealth Partner của Trader bị chấm dứt;

4.1.6.

Việc thua lỗ hay giảm lợi nhuận hạn chế lợi nhuận xuất phát từ việc làm tròn các
giá trị khi thực hiện sinh lệnh sao chép;

4.1.7.

TKPS của Copier bị ràng buộc bởi những quy định về giao dịch CKPS của pháp
luật và TCBS và có thể bị xử lý theo quy định của TCBS, pháp luật và các cam kết
khác của Copier với các bên thứ ba ngay cả khi đang thực hiện Đầu tư iCopy Phái
Sinh và TKPS của Trader không bị xử lý;

4.1.8.

Các rủi ro khác có thể phát sinh trong quá trình giao dịch CKPS bao gồm nhưng
không giới hạn những rủi ro liên quan tới việc giao dịch điện tử đã được nêu tại
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán mà Copier đã ký kết với TCBS;

4.2. Đối với TCBS:
4.2.1.

TCBS không hỗ trợ tư vấn, cũng không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về đầu tư
cho Trader và Copier;

4.2.2.

TCBS không có bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp các lệnh giao dịch CKPS
không được khớp đầy đủ do cơ chế khớp lệnh và không có nghĩa vụ phải bù đắp
các khoản chênh lệch lãi/ lỗ có thể phát sinh từ những chênh lệch về giá và số
lượng hợp đồng được khớp vì lý do này;

4.2.3.

TCBS không chịu trách nhiệm trong trường hợp các lệnh giao dịch bị từ chối thực
hiện hoặc trách nhiệm cho những tổn thất có thể phát sinh do lỗi của Copier và/
hoặc Trader;

4.2.4.

TCBS không giải quyết hay xử lý bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, xung đột, mâu thuận
hay không thống nhất nào (gọi trung là “tranh chấp”) giữa Trader và Copier hay
giữa bất kỳ Bên nào trong số đó với bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào khác và không
phải chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ bản án, quyết định hay phán quyết
nào được ban hành bởi cơ quan giải quyết tranh chấp giữa Trader và Copier, và có
toàn quyền dựa vào và hành động theo bản án, quyết định hay phán quyết đó. TCBS
không có nghĩa vụ phải tham gia vào quá trình xử lý, giải quyết tranh chấp giữa
hai Bên, Trader và Copier có trách nhiệm liên đới chịu toàn bộ những tổn phí phát

sinh trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền đề nghị TCBS tham gia vào quá trình
xét xử;
4.2.5.

TCBS không liên quan và không có nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát
sinh từ việc bất kỳ Bên nào tham gia Thỏa Thuận này bị mất quyền truy cập tài khoản
của mình mà không xuất phát từ lỗi của TCBS;

4.2.6.

Việc TCBS ban hành TnC iWealth Partner và công nhận tư cách iWealth Partner của
Trader không làm phát sinh nghĩa vụ của TCBS trong việc đánh giá khả năng chuyên
môn, kỹ năng đầu tư và quy tắc ứng xử của Trader trong bất kỳ trường hợp nào.
Copier và Trader hiểu và chấp nhận rằng TCBS có quyền nhưng không có nghĩa vụ
phát hiện/ xử lý/ không xử lý đối với các hành vi của Trader trong việc tuân thủ TnC
iWealth Partner. Do đó, TCBS được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm đối với các hành
vi của Trader, cho dù hành vi đó vi phạm TnC iWealth Partner trực tiếp hay gián tiếp;

4.2.7.

TCBS không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với (hoặc
theo đánh giá hợp lý của TCBS là có thể trái với) bất kỳ quy định nào của pháp luật,
quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

4.2.8.

Trader và Copier công nhận rằng TCBS có quyền hoặc có nghĩa vụ thực hiện một
hoặc một số hành động liên quan đến TKPS được dự kiến hoặc cho phép trong Thỏa
Thuận này. Do đó, Trader và Copier đồng ý không hủy ngang rằng TCBS được thực
hiện bất kỳ hành động nào như vậy mà không cần bất kỳ ủy quyền, ủy nhiệm chi, chỉ
thị hoặc chấp thuận nào khác của Trader hoặc Copier, tùy từng trường hợp. Trong
trường hợp pháp luật áp dụng có quy định việc TCBS thực hiện các hành động liên
quan đến TKPS theo Thỏa Thuận này cần phải có ủy quyền của Trader và Copier, thì
điều khoản này và Thỏa Thuận này chính là một văn bản ủy quyền của Trader và
Copier cho TCBS như vậy. Trader và Copier từ bỏ quyền khiếu nại và quyền khởi
kiện mà Trader hoặc Copier có được theo luật, hợp đồng này hay theo cách khác đối
với việc TCBS thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy;

4.2.9.

Không nội dung nào trong Thỏa Thuận này mang ý nghĩa là TCBS bảo đảm cho bất
kỳ nghĩa vụ thanh toán nào hoặc cho khả năng thực hiện nghãi vụ thanh toán của
Copier theo Thỏa Thuận này;

4.3. Đối với Trader:
4.3.1.

Trader hiểu và chấp nhận rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao dịch CKPS
bao gồm nhưng không giới hạn những rủi ro liên quan tới giao dịch điện tử đã được
nêu tại Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán đã ký kết với TCBS;

4.3.2.

Không nội dung nào trong Thỏa Thuận này mang ý nghĩa TCBS bảo đảm cho bất
kỳ nghĩa vụ thanh toán nào hoặc cho khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của
Copier theo Thỏa Thuận này;

5. ĐIỀU 5: PHÍ, THUẾ, THANH TOÁN

5.1. Phí, Thuế giao dịch CKPS: Trader và Copier chịu các khoản phí, thuế liên quan đến giao
dịch CKPS theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện Giao dịch Phái Sinh. Mức phí giao
dịch CKPS áp dụng cho Trader và Copier tuân theo chính sách của TCBS từng thời kỳ;
5.2. Phí Thông Tin: Phí Thông Tin là khoản phí Copier trả cho Trader, được tính hàng ngày
theo tỷ lệ %/năm (phần trăm/năm) nhân với giá trị AUM cao nhất ghi nhận trên tài khoản
Copier trong ngày, hoặc ngày làm việc liên trước đó.

Mức Phí Thông Tin là thỏa thuận giữa các Bên.
5.3. Phí Quản Lý Tài Khoản: Phí Quản Lý Tài Khoản là khoản phí Copier trả cho TCBS, được
tính hàng ngày theo tỷ lệ %/năm (phần trăm/năm) nhân với giá trị AUM cao nhất ghi nhận
trên tài khoản Copier trong ngày, hoặc ngày làm việc liền trước đó.
Mức Phí Quản Lý Tài Khoản là thỏa thuận giữa các Bên.
5.4. Phí tính theo hiệu quả đầu tư:
Phí Hiệu Quả Đầu Tư là khoản phí Copier trả cho Trader, được tính toán dựa trên
hiệu quả đầu tư phái sinh của Copier. Công thức tính toán phí Hiệu Quả Đầu Tư
(HQĐT) áp dụng cho 1 giai đoạn như sau:
𝑃ℎí 𝐻𝑄Đ𝑇(𝑉𝑁Đ) = %Phí HQĐT ∗ Lợi nhuận Copier ∗

%PnL − %HurdleRate
%PnL

Trong đó:
Phí HQĐT(VNĐ): Số tiền Phí Hiệu Quả Đầu Tư Copier phải trả.
%Phí HQĐT: là số % chia sẻ lợi nhuận từ Copier cho Trader, đây là con số thỏa
thuận giữa Copier và Trader.
Lợi Nhuận Copier: là tổng lãi lỗ của tất cả giao dịch phái sinh được thực hiện trên
TKPS của Copier trong phạm vi chương trình iCopy Phái Sinh tại giai đoạn đang
xét, sau khi trừ tất cả các loại phí phải trả cho sàn giao dịch chứng khoán, VSD,
TCBS, và các loại phí, thuế khác theo quy định pháp luật.
%PnL: là tỷ suất lợi nhuận đầu tư phái sinh của Copier hoặc Trader, được tính theo
công thức ở bên dưới.
%Hurlde Rate: là số % lợi nhuận tối thiểu TKPS của Copier cần đạt được để Trader
được nhận Phí HQĐT từ Copier. Nếu %PnL trong giai đoạn thấp hơn %Hurdle
Rate, Phí HQĐT(VNĐ) theo công thức sẽ có kết quả âm và khi đó Phí
HQĐT(VNĐ) Copier cần trả là 0 VNĐ (không đồng). Đây là con số thỏa thuận
giữa Copier và Trader.
Công thức tính %PnL:
%𝑃𝑛𝐿 =

(E1 + W) − (E0 + D)
MaxAUM

Trong đó:
%PnL: là tỷ suất lợi nhuận đầu tư phái sinh của Copier hoặc Trader.
E1: Giá trị AUM của tài khoản Copier hoặc Trader tại cuối giai đoạn đang xét.
E0: Giá trị AUM của tài khoản Copier hoặc Trader tại đầu giai đoạn đang xét.
W: Tổng số tiền được rút khỏi AUM của Copier hoặc Trader từ thời điểm đầu tới
thời điểm cuối giai đoạn đang xét.
D: Tổng số tiền được gửi thêm vào AUM của Copier hoặc Trader từ thời điểm đầu
tới thời điểm cuối giai đoạn đang xét.
MaxAUM: Giá trị AUM cao nhất ghi nhận tại bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn
đang xét.

5.5. Thanh toán:
5.5.1. Trader tại đây yêu cầu và TCBS đồng ý hỗ trợ Trader thực hiện việc thu Phí Thông
Tin và Phí Hiệu Quả Đầu Tư từ Copier. Trader chấp nhận rằng TCBS chỉ thực hiện
ghi nhận việc thu phí này cho Trader sau khi Copier đã thực hiện đầy đủ toàn bộ
các nghĩa vụ về phí, thuế, và nghĩa vụ tài chính khác của Copier phát sinh tại
TCBS. TCBS không chịu trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ thanh toán còn thiếu
của Copier đối với Trader trong trường hợp số dư trên TKPS và/hoặc các tài khoản
khác của Copier tại TCBS không còn đủ để thanh toán Phí Thông Tin và Phí Hiệu
Quả Đầu Tư cho Trader. TCBS sẽ thực hiện ghi nhận các khoản còn thiếu khi
TKPS và/hoặc các tài khoản khác của Copier phát sinh thêm số dư tiền mặt.
5.5.2. Copier tại đây đồng ý và ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho TCBS thay
mặt Copier thực hiện chuyển tiền từ TKPS (và các tài khoản khác của Copier tại
TCBS, bao gồm nhưng không giới hạn: tài khoản chứng khoán (TKCK), tài khoản
thanh toán có kết nối với tài khoản chứng khoán) của Copier để thanh toán các
khoản Phí Thông tin và Phí Hiệu Quả Đầu Tư cho Trader và Phí Quản Lý Tài
Khoản cho TCBS theo quy định tại Thỏa Thuận này. Trong trường hợp số dư trên
TKPS và/hoặc các tài khoản khác của Copier không đủ để thanh toán hết khoản
Phí Quản Lý Tài Khoản, Phí Thông Tin và Phí Hiệu Quả Đầu Tư theo Thỏa Thuận
này và các khoản phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác của Copier phát sinh tại
TCBS, bao gồm các các khoản thanh toán cho các bên thứ ba khác mà nếu không
thực hiện nghĩa vụ trả nợ sẽ dẫn đến việc xử lý tài sản trên tài khoản chứng khoán
thông thường và tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ (nếu có) của Copier tại
TCBS, TCBS và bên thứ ba có quyền được ưu tiên nhận đầy đủ phần nghĩa vụ
Copier còn nợ TCBS, số dư còn lại sau đó sẽ được chuyển cho Trader. Copier và
Trader cam kết không có bất kỳ khiếu kiện nào đối với TCBS trong trường hợp
này.
5.5.3. Trong trường hợp Trader đang có nghĩa vụ thanh toán đến hạn hoặc quá hạn với
TCBS vào thời điểm Copier thanh toán Phí Thông Tin và/hoặc Phí Hiệu Quả Đầu
Tư, Trader chấp nhận rằng TCBS có quyền khấu trừ giá trị tiền tương ứng với các
nghĩa vụ này trực tiếp từ (các) khoản Phí trên. Trader cam kết không có bất kỳ
khiếu kiện nào đối với TCBS trong trường hợp này.
5.5.4. Kỳ thanh toán và phương thức thanh toán: Phí Quản Lý Tài Khoản, Phí Thông Tin
và Phí Hiệu Quả Đầu Tư sẽ được thanh toán định kỳ theo phương thức khấu trừ và
có thể thay đổi từng thời kỳ theo thông báo của TCBS. Trader sẽ nhận Phí Thông
Tin, Phí Hiệu Quả Đầu Tư và các khoản thu nhập khác theo quy định tại TnC
iWealth Partner qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán của Trader
mở tại TCBS, thời hạn thanh toán theo thông báo của TCBS phù hợp với quy định
tại Thỏa Thuận này và TnC iWealth Partner.
5.5.5. Thuế: Các khoản thanh toán cho Trader được TCBS hỗ trợ khấu trừ thuế phù hợp
với quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (nếu áp dụng);
6. ĐIỀU 6: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
6.1. Cam kết chung
6.1.1. Trader và Copier xác nhận đã đọc, hiểu và tự nguyện đồng ý với các nội dung của
Thỏa Thuận này;

6.1.2. Trader và Copier có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi ký kết Thỏa Thuận;
6.1.3. Trader và Copier cam kết không thực hiện mọi hành vi sao chép, chụp ảnh, quay
phim với mục đích bôi nhọ, vu khống TCBS, và các hành động như cài đặt phần
mềm virus, đánh cắp thông tin hoặc phá hoại dữ liệu giao dịch hoặc các hành vi
khác có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống của TCBS;
6.2. Cam kết của Trader
6.2.1. Trader cam kết tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ tại mọi thời điểm các quy định của
Thỏa Thuận này, TnC iWealth Partner và các hợp đồng ký kết với TCBS liên quan
đến việc mở, duy trì và sử dụng TKPS;
6.2.2. Trader cam kết đầu tư minh bạch, không thực hiện các hành vi gian lận, vi phạm
trong việc giao dịch CKPS trên TKPS. Trường hợp Copier cung cấp được những
bằng chứng chứng minh hành vi gian lận và cố tình lừa đảo của Trader trong thời
gian hiệu lực của Thỏa Thuận này, Trader có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt
hại, tổn thất thực tế phát sinh cho Copier;
6.2.3. Trader cam kết tuân thủ các quy định của TCBS và của các cơ quan quản lý về đầu
tư CKPS;
6.2.4. Trader cam kết bảo mật toàn bộ thông tin truy cập (tên truy cập, mật khẩu…) của tài
khoản mở tại TCBS. Trong trường hợp Trader bị đánh cắp tài khoản dẫn tới việc mất
quyền truy cập hoặc phát hiện việc truy cập trái phép vào tài khoản chứng khoán,
Trader có trách nhiệm gửi thông báo tới TCBS để TCBS có thể áp dụng các biện
pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trader và Copier, đồng thời Trader
phải gửi thông báo tới Copier theo một trong các phương thức thông báo nêu tại điều
7 Thỏa Thuận này, để Copier chủ động có quyết định với những giao dịch phái sinh
từ việc Đầu tư iCopy Phái Sinh.
6.2.5. Trader cam kết không ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt Trader thực hiện các giao
dịch CKPS trên TKPS trong thời gian hiệu lực của Thỏa Thuận này;
6.2.6. Trader cam kết không thực hiện giao dịch nhằm mục đích thao túng thị trường hoặc
các mục đích khác vi phạm quy định pháp luật. Trader có trách nhiệm đảm bảo TCBS
và Copier không bị tổn hại và phải bồi hoàn mọi thiệt hại và chi phí phát sinh cho
TCBS và Copier do hành vi vi phạm pháp luật của Trader, bao gồm nhưng không
giới hạn bởi các khoản phạt do xử lý vi phạm hành chính và chi phí khắc phục;
6.2.7. Trader cam kết không đưa ra bất kỳ đảm bảo về lợi nhuận, tỷ suất sinh lời dưới bất
kỳ hình thức nào cho Copier;
6.3. Cam kết của Copier
6.3.1. Copier đã đọc, hiểu các quy định của TCBS về tiêu chuẩn trở thành và duy trì tư
cách iWealth Partner đối với Trader, tự thẩm định, chấp nhận, chịu mọi rủi ro với
nhận định của mình về khả năng, kinh nghiệm, kiến thức và mức Phí Hiệu Quả
Đầu Tư của Trader yêu cầu để thực hiện Thỏa Thuận này;
6.3.2. Copier cam kết tuân thủ và thực hiện các quy định của Thỏa Thuận này và các thỏa
thuận ký kết với TCBS liên quan đến việc mở, duy trì và sử dụng tài khoản giao
dịch chứng khoán tại TCBS, bao gồm các tài khoản giao dịch phái sinh của Copier;

6.3.3. Copier cam kết đảm bảo số dư tiền mặt trên TKPS (và/ hoặc TKCK) của Copier
đẻ thực hiện nghĩa vụ thanh toán Phí Quản Lý Tài Khoản và Phí Hiệu Quả Đầu Tư
vào các ngày trả phí. Trong trường hợp việc thu phí không thực hiện thành công
vào ngày trả phí, Copier chấp nhận và ghi nhận khoản phải trả cho TCBS và/ hoặc
Trader, và khoản phải trả sẽ được tự động thanh toán toàn bộ hoặc một phần khi
TKPS (và/ hoặc TKCK) của Copier có tiền;
6.3.4. Copier chịu trách nhiệm tự quản lý các vị thế đang nắm giữ (nếu có) trên TKPS
của mình sau khi dừng Đầu tư iCopy Phái Sinh;
6.3.5. Copier đồng ý và chấp nhận với Nguyên tắc Sinh Lệnh Tự Động, bao gồm cả quy
định về cách thức xác định số lượng vị thế đặt lệnh cũng như giá trị spread quy định
tại Điều 3.4.5 và 3.4.6;
7. ĐIỀU 7: THÔNG BÁO
7.1. Thông báo hay thông tin gửi cho Copier và/ hoặc Trader sẽ được coi là được gửi hợp lệ thông
qua gọi điện thoại, gửi SMS, gửi fax, email hoặc thông qua Hệ Thống Giao Dịch đến địa chỉ
liên lạc của Copier và/ hoặc Trader hoặc gửi bằng cách chuyển tận tay qua dịch vụ bưu chính/
chuyển phát đến địa chỉ của bên nhận đăng ký với TCBS (hoặc địa chỉ thay thế được bên có
liên quan thông báo khi có thay đổi);
7.2. TCBS có trách nhiệm thông báo tới Copier và/ hoặc Trader khi có những thay đổi về hệ thống,
sản phẩm, dịch vụ và các vấn đề khác có liên quan tới việc thực hiện Thỏa Thuận này;
7.3. Thông báo được gửi tới Copier và/ hoặc Trader sẽ được coi là được nhận:
7.3.1. Nếu được gọi điện thoại, tại thời điểm người nhận nhận cuộc gọi;
7.3.2. Nếu gửi SMS, fax, email, tại thời điểm báo SMS, fax, email đã gửi thành công;
7.3.3. Nếu được chuyển tận tay, tại thời điểm giao;
7.3.4. Nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của công ty chuyển phát, tại thời điểm xác
nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan; hoặc
7.3.5. Nếu được gửi qua Hệ Thống Giao Dịch, tại thời điểm được ghi nhận trong hệ thống;
8. ĐIỀU 8: BẢO MẬT THÔNG TIN
8.1. Các Bên tham gia không được tiết lộ nội dung của Thỏa Thuận này cho bất kỳ bên nào khác
trừ khi được các bên còn lại đồng ý trước bằng văn bản hoặc nhằm tuân thủ pháp luật hoặc
yêu cầu của Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền hoặc Cơ quan Giải quyết Tranh chấp. Trường
hợp một trong các Bên tự ý cung cấp các thông tin này mà không có sự đồng ý của các Bên
còn lại dẫn tới việc gây tổn hại cho các Bên còn lại thì Bên cung cấp thông tin phải có nghĩa
vụ bồi thường thiệt hại đó (nếu có);
8.2. Copier và Trader tại đây đồng ý và cho phép TCBS lưu giữ và xử lý thông tin về Copier và
Trader (trong đó có thông tin về tài khoản, thông tin cá nhân, thông tin tài sản và giao dịch)
mà TCBS nhận được trong toàn bộ thời gian hiệu lực của Thỏa Thuận này, các yêu cầu, đề
nghị giữa Trader và TCBS và các yêu cầu, đề nghị giữa Copier và TCBS qua hệ thống/ dịch
vụ của TCBS (gọi chung là “thông tin”) mà không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho
mỗi bên. Việc TCBS lưu giữ, phân tích, xử lý thông tin, bao gồm cả chuyển giao thông tin
cho bên thứ ba, sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và không phải trả bất
kỳ chi phí nào;

8.3. Điều 8.1 và 8.2 trên sẽ tiếp tục tồn tại, có giá trị hiệu lực không phụ thuộc vào hiệu lực của
Thỏa Thuận này, kể cả khi Thỏa Thuận này chấm dứt. Copier và Trader cam kết không đơn
phương chấm dứt, tạm ngừng thực hiện hay có bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc
tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều 8.1 và 8.2 này;
8.4. Các quy định trên đây không áp dụng cho các việc tiết lộ bởi một Bên cho:
8.4.1. Vợ/ chồng, cổ đông/ thành viên của Bên đó;
8.4.2. Các công ty liên kết của Bên đó; hoặc
8.4.3. Các bên nhận chuyển nhượng/ chuyển giao tiềm năng của TCBS;
9. ĐIỀU 9: DỪNG ĐẦU TƯ ICOPY PHÁI SINH VÀ CHẤM DỨT TƯ CÁCH TRADER PHÁI
SINH
9.1. Khi Copier xác nhận chấm dứt Đầu tư iCopy Phái Sinh, TCBS sẽ thực hiện:
9.1.1. Đóng tất cả vị thế phái sinh đang mở trên TKPS của Copier;
9.1.2. Thực hiện tính toán các khoản Phí (bao gồm Phí Quản Lý Tài Khoản và Phí Hiệu
Quả Đầu Tư) phải trả TCBS và Trader được tính từ đầu Chu kỳ tính phí (hoặc từ thời
điểm Copier bắt đầu Đầu tư iCopy Phái Sinh) tới thời điểm Copier xác nhận chấm
dứt Đầu tư iCopy Phái Sinh, các khoản Thuế. TCBS tiến hành hold tiền, và sau đó,
cắt tiền từ TKPS và /hoặc TKCK của Copier để thanh toán cho các khoản Phí, Thuế
này;
9.1.3. Ghi nhận chấm dứt Thỏa Thuận Đầu tư iCopy Phái Sinh giữa Trader và Copier;
9.2. Khi Trader xác nhận chấm dứt tư cách Trader Phái Sinh, TCBS sẽ thực hiện:
9.2.1. Đóng tất cả vị thế phái sinh đang mở trên TKPS của Trader và của các Copier đang
sao chép đầu tư theo Trader;
9.2.2. Thực hiện tính toán các khoản Phí (bao gồm Phí Quản Lý Tài Khoản và Phí Hiệu
Quả Đầu Tư) mà Copier phải trả cho TCBS và Trader tính từ đầu Chu kỳ tính phí
(hoặc từ thời điểm Copier bắt đầu Đầu tư iCopy Phái Sinh) tới thời điểm Trader xác
nhận chấm dứt tư cách Trader Phái Sinh, các khoản Thuế. TCBS tiến hành hold tiền,
và sau đó, cắt tiền từ TKPS và/ hoặc TKCK của Copier để thanh toán các khoản Phí,
Thuế, này;
9.2.3. Chấm dứt Thỏa Thuận Đầu tư iCopy Phái Sinh giữa Trader và các Copier;
10. ĐIỀU 10: CHẤM DỨT THỎA THUẬN
10.1. Ngoài trường hợp Dừng Đầu tư iCopy Phái Sinh và chấm dứt tư cách Trader Phái Sinh tại
Điều 9 trên, Thỏa Thuận sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) Copier hoặc Trader là cá
nhân bị chết, mất năng lực hành vi hoặc bị kết án là phạm tội; (ii) Một Bên là tổ chức phá
sản hoặc tạm ngừng hoạt động;
10.2. TCBS có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này trong các trường hợp sau:
10.2.1. TCBS không tiếp tục cung cấp dịch vụ giao dịch CKPS cho khách hàng của mình;
10.2.2. Do quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước không cho phép
các bên thực hiện Thỏa Thuận này;
10.2.3. Copier hoặc Trader vi phạm quy định tại Thỏa Thuận này với TCBS mà (i) Bên vi
phạm không có biện pháp khắc phục toàn bộ ngay lập tức, hoặc (ii) Bên vi phạm

không có thiện chí hợp tác, hoặc (iii) TCBS xác định cần chấm dứt ngay lập tức để
hạn chế thiệt hại cho TCBS và khách hàng của TCBS;
10.2.4. TCBS chấm dứt tư cách iWealth Partner của Trader theo TnC iWealth Partner;
10.2.5. TCBS thay đổi chính sách, hoặc thay đổi hệ thống do TCBS sở hữu liên quan đến
việc thực hiện Thỏa Thuận theo từng thời kỳ;
11. ĐIỀU 11: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP
11.1. Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam;
11.2. Mọi vướng mắc hoặc tranh chấp tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này
(kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa Thuận
này) trước hết sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác,
bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không giải quyết được các vướng mắc hoặc tranh
chấp nêu trên bằng thương lượng, hòa giải, các Bên thống nhất đưa vụ việc ra giải quyết tại
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công
Nghiệp Việt Nam, theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Địa điểm phiên xét xử
trọng tài tại Hà Nội, Việt Nam. Phán quyết của Trọng tài là chung thẩm và có giá trị ràng
buộc thi hành đối với các Bên;
12. ĐIỀU 12: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
12.1. Sự Kiện Bất Khả Kháng
12.1.1. Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước gà không thể khắc
phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép;
12.1.2. Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện có nghĩa vụ
thông báo tới các Bên còn lại theo hình thức tại Điều 7 Thỏa Thuận này trong vòng
48 tiếng kể từ thời điểm xảy ra Sự Kiện. Nội dung thông báo tối thiểu gồm: nội dung,
diễn biến của Sự Kiện; ảnh hưởng, hậu quả của Sự Kiện đối với bên đó; những biện
pháp hạn chế, khắc phục mà bên đó đã thực hiện.
12.1.3. Sự Kiện Bất Khả Kháng chỉ được coi là cơ sở để Bên tuyên bố Sự Kiện được miễn
trách nhiệm khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo trên;
12.2. Điều khoản thi hành
12.2.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực ngay tại thời điểm các Bên đồng ý xác nhận Thỏa Thuận
này, ràng buộc quyền và nghĩa vụ các Bên và chỉ chấm dứt theo Điều 10 Thỏa Thuận
này;
12.2.2. Trader hiểu rằng, kể từ thời điểm Trader chấp thuận nội dung Thỏa Thuận này, Trader
đồng ý cho tất cả các cá nhân khác được đăng ký trở thành Copier để tham gia vào
Thỏa Thuận mà không phân biệt đối xử, không đưa ra bất kỳ phản hồi, tuyên bố dưới
bất kỳ hình thức nào nhằm từ chối đề nghị thực hiện Đầu tư iCopy Phái Sinh từ
Copier;
12.2.3. Copier hiểu rằng, bằng việc chấp thuận nội dung Thỏa Thuận, Copier sẵn sàng giao
kết Thỏa Thuận Đầu tư iCopy Phái Sinh thông qua việc lựa chọn và đăng ký Trader
mình mong muốn;
12.2.4. Trong thời gian hiệu lực của Thỏa Thuận này, nếu một bên phát hiện một trong các
bên còn lại vi phạm Thỏa Thuận thì cần thông báo cho các bên còn lại biết và yêu

cầu khắc phục các vi phạm đó. Hết thời gian ghi trong thông báo mà bên vi phạm
không khắc phục được thì các bên còn lại được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết
để bảo vệ quyền lợi của mình theo Thỏa Thuận này;
12.2.5. Trader và Copier tại đây xác nhận rằng, TCBS được chủ động thực hiện công việc
mà Trader và Copier ủy quyền theo Thỏa Thuận này mà không cần hỏi thêm ý kiến
của các bên và không phụ thuộc việc các Bên có nhận được thông báo của TCBS hay
không;
12.3. Sửa đổi Thỏa Thuận: Các Bên tại đây đồng ý rằng, mọi sửa đổi, bổ sung liên quan tới Thỏa
Thuận này phải được sự đồng ý và chấp thuận cả cả ba Bên trước khi áp dụng thự hiện,
ngoại trừ các thay đổi do TCBS đề xuất. Copier và Trader tại đây xác nhận đồng ý với việc
TCBS là Bên duy nhất được quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung của Thỏa Thuận này.
Trường hợp TCBS sửa dổi, bổ sung nội dung của Thỏa Thuận này, TCBS có nghĩa vụ phải
thực hiện thông báo tới Copier và Trader trước khi áp dụng những thay đổi đó. Nếu Copier
hoặc Trader không đồng ý với đề xuất của TCBS, Bên đó có quyền đơn phương yêu cầu
chấm dứt Thỏa Thuận theo quy định tại Điều 10 Thỏa Thuận này. Nếu không nhận được ý
kiến phản hồi của các Bên, TCBS hiểu rằng các bên đồng ý với các sửa dổi, bổ sung Thỏa
Thuận;
12.4. Hiệu lực từng phần: Mỗi quy định trong Thỏa Thuận này là riêng rẽ và tách biệt so với các
quy định khác. Nếu có quy định nào của Thỏa Thuận này bị vô hiệu, không hợp pháp hay
không có giá trị pháp lý thì giá trị pháp lý và tính hợp pháp của các quy định còn lại sẽ
không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

