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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

  

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần 

Chứng khoán FPT (FPTS) và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ 

trên trang web www.fpts.com.vn 

Giải thích thuật ngữ: 

 "FPTS” là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên. 

 “Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web 

www.fpts.com.vn dưới mọi hình thức. 

 “Trang web” là trang web www.fpts.com.vn, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm 

và dịch vụ của FPTS. 

 “Điều khoản” là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang web 

www.fpts.com.vn cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc 

và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự 

nguyện. 

Điều khoản miễn trách đối với FPTS 

          1.            FPTS đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích 

hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ 

tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như 

vậy, FPTS không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các 

thông tin có trên Website. 

          2.            Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Khách hàng cần tự phân loại cho 

phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có 

liên quan. Sẽ không có Thông tin nào tại Trang web này cấu thành một lời mời đầu tư chứng 

khoán hoặc đầu tư bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong 

việc sử dụng Thông tin của Trang web. 

          3.            FPTS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh 

có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm cả những 

hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính; 

… 

          4.            Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Khách hàng sử 

dụng các Thông tin, dịch vụ do FPTS cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, 

sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, FPTS không có bất cứ điều 

khoản đảm bảo nào đối với việc Khách hàng sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất 

kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác. 

http://www.fpts.com.vn/
http://www.fpts.com.vn/
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          5.            Các Thông tin của Trang web không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối 

với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn 

hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu 

vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp. 

          6.            Việc sử dụng Trang web và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người 

truy cập nào, bao gồm cả Khách hàng. Các thông tin, và cả những quan điểm của nội dung Trang 

web không hề cấu thành sự thuyết phục hay lời chào hàng của FPTS về việc tư vấn đầu tư, mua 

hay bán bất kỳ chứng khoán hoặc các công cụ tài chính nào cho FPTS hoặc các đối tượng khác. 

Các khoản đầu tư được bàn thảo hoặc giới thiệu trong các báo cáo phân tích và nghiên cứu… 

không thể thích hợp với mọi nhà đầu tư. Vì vậy, các nhà đầu tư cần tự mình quyết định việc đầu 

tư dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và khả năng tài chính cá nhân, kể cả việc sử dụng các nhà 

tư vấn chuyên nghiệp và độc lập nếu họ thấy cần thiết. Ngoài ra, nội cung các bài báo và các diễn 

giải số liệu chỉ là những quan điểm chủ quan của người cung cấp, do đó, người sử dụng chỉ nên 

sử dụng các bài báo và số liệu trên Trang web như thông tin tham khảo. 

          7.            FPTS đã thiết lập và đưa ra các dịch vụ trực tuyến trên Trang web (sau đây sẽ gọi tắt là 

“Dịch vụ”).  FPTS sẽ giữ độc quyền lựa chọn các khách hàng sử dụng, truy cập và hưởng lợi từ 

Dịch vụ này. FPTS cũng bảo lưu quyền và mọi quyết định về tiêu chí lựa chọn khách hàng tham 

gia vào Dịch vụ được cung cấp. 

          8.            FPTS sẽ không đưa ra bất kỳ một sự đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý 

đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba về độ chính xác, chủ đề, chất 

lượng hoặc tính thời sự của những nội dung điện tử trên Trang web. FPTS cũng sẽ không chịu 

trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link 

nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của FPTS. 

          9.            FPTS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian 

dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương 

tự được quảng cáo trên Trang web. 

        10.           FPTS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng tải những thông tin hoặc phần 

mềm từ Trang web. Hơn nữa, FPTS sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa 

chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu 

trí tuệ nào, kể cả việc khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web. FPTS 

sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch 

vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được 

cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Khách hàng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao 

gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của FPTS. 

        11.           Toàn bộ Website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở 

hữu của FPTS, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu 

hoạt động, FPTS có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website 

mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, FPTS cũng không chịu bất cứ trách nhiệm 

gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra. 
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        12.           Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào 

duyệt/truy cập Trang web và/hoặc Khách hàng tham gia vào một thỏa thuận có liên quan tới 

quyền lợi từ Dịch vụ do FPTS cung cấp. 

        13.           Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy 

đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử 

dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây 

thiệt hại cho Website hay cho FPTS hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì 

người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của 

pháp luật. FPTS có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của FPTS để 

ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này. 

Các điều khoản khác 

 Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm 

quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như 

bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại 

sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng. 

 Các Điều khoản miễn trách đối với FPTS sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập 

Trang web và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do 

FPTS cung cấp. 

 Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể 

dành riêng cho các Dịch vụ liên quan trên Trang web. Nếu Khách giao dịch/sử dụng bất kỳ Dịch 

vụ nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các Điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó và đồng 

thời, các Điều khoản trong văn bản này. 

 FPTS có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website hoặc quy định sử dụng từng 

nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành 

Website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên 

Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website. 

Luật áp dụng và Thẩm quyền 

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát 

sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, 

đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết. 

 

 


