
“Tuyên bố về Quyền của Nhà đầu tư” được xây dựng bởi Viện CFA nhằm tư vấn cho những người mua sản phẩm dịch vụ tài chính về cách ứng xử 
mà họ có thể nhận được từ các công ty cung cấp dịch vụ tài chính. Những quyền này phản ánh các nguyên tắc đạo đức căn bản đóng vai trò rất quan 
trọng để đạt được sự tin tưởng và lòng tin vào bất kỳ mối quan hệ chuyên nghiệp nào. Danh sách này được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ tài 
chính bao gồm quản lý đầu tư, nghiên cứu và tư vấn, ngân hàng cá nhân, bảo hiểm và bất động sản. Cho dù quý vị đang thiết lập một kế hoạch đầu tư, 
làm việc với một công ty môi giới, mở một tài khoản ngân hàng hay mua một ngôi nhà, Tuyên bố về Quyền của Nhà đầu tư là một công cụ để giúp quý 
vị có được những thông tin cần thiết và dịch vụ mà quý vị mong đợi và xứng đáng nhận được. Việc yêu cầu các chuyên gia tài chính tuân thủ các 
quyền này sẽ giúp quý vị xây dựng lòng tin đối với cá nhân và/hoặc công ty cung cấp dịch vụ cho quý vị, và do đó sẽ giúp khôi phục niềm 
tin, sự tôn trọng và tính liêm chính của lĩnh vực tài chính.

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CÁC CHUYÊN GIA VÀ TỔ CHỨC TÀI  
CHÍNH, TÔI CÓ QUYỀN…

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN 
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. yêu cầu chuyên gia/tổ chức tài chính ứng xử trung 
thực, có năng lực và đạo đức phù hợp với pháp 
luật hiện hành;

2. nhận được ý kiến tư vấn và hỗ trợ độc lập, khách 
quan dựa trên các kết quả phân tích có cơ sở, xét 
đoán thận trọng, và sự mẫn cán;

3. lợi ích tài chính của tôi được đặt lên trên lợi ích của 
chuyên gia và tổ chức tài chính; 

4. Được đối xử công bằng với các khách hàng khác 

5. Được thông báo về các xung đột lợi ích đang hoặc 
có thể phát sinh khi cung cấp dịch vụ hoặc sản 
phẩm cho tôi; 

6. Hiểu rõ về hoàn cảnh của mình để nhận được ý 
kiến tư vấn phù hợp và được đưa ra dựa trên mục 
tiêu tài chính và hạn chế của tôi;

7. được cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác, đầy 
đủ và kịp thời, bằng ngôn ngữ đơn giản và được 
trình bày theo định dạng có thể truyền tải thông tin 
một cách hiệu quả;

8. Được giải thích về tất cả các lệ phí và chi phí áp 
dụng cho tôi, và các thông tin chứng tỏ các chi phí 
này là công bằng và hợp lý; 

9. Được bảo mật thông tin; 

10. Được lưu hồ sơ phù hợp và đầy đủ làm cơ sở cho 
công việc thực hiện trên danh nghĩa của tôi;
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