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Ngày …   tháng   … năm    

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

(Phụ lục đính kèm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán được ký kết giữa Khách hàng và Công ty chứng khoán) 

Chúng tôi/Tôi đề nghị Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử để giao dịch chứng khoán theo 

những nội dung dưới đây: 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG 

Số tài khoản giao dịch chứng khoán 
 

0 0 2 C       

KHÁCH HÀNG 

(Dành cho Khách hàng cá nhân) 

Ông/bà: ……………...………………………………………………….…………………………….……………….......... 

CMND/Hộ chiếu: ……...……………………… cấp/ngày hết hạn: ………….……..... Nơi cấp: ……………….….…    

Địa chỉ: ………………...………………….…………………………….………………………………………………......... 

Điện thoại cố định: …...…….…………Điện thoại di động: ………….……email: ………….....…...…...…………..... 

*Lưu ý: Phần kê khai thông tin về hộ chiếu chỉ áp dụng đối với các khách hàng nước ngoài) 

 

(Dành cho Khách hàng tổ chức) 

Tên tổ chức: ..………………………………………………………….…………………………….………………………  

Giấy phép thành lập/ ĐKKD………………………… Ngày cấp: …………     Nơi cấp: …….……………….….………… 

Địa chỉ: ………………...………………….…………………………….………………………………………………......... 

Điện thoại: ………………………………………   Fax: ………..………………   Email: ………………………………….. 

Mã số thuế. ………………………………………………………………………………………………………………… 

Người đại diện theo pháp luật : ……………………Chức vụ: ………………………………………….……………….. 

Người được ủy quyền (nếu có): ……………………………. Chức vụ: ……………….………………………….……… 

- Theo Giấy ủy quyền số: ………………………………………………………………………………………………… 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TẠI BSC 

Đề nghị BSC cho tôi/chúng tôi được đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử và các tiện ích (các dịch vụ này 

áp dụng trên tất cả tiểu khoản thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán) sau: 

 Giao dịch trực tuyến qua internet 

 Sử dụng thẻ ma trận  

 Sử dụng pin (Pin là chuỗi ký tự mật khẩu bao gồm mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch do hệ 

thống tự tạo và được gửi về địa chỉ email/số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký. Quý khách vui lòng 

thay đổi pin ngay sau khi đăng nhập thành công) 

 Giao dịch qua điện thoại  
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 Số điện thoại di động đăng ký:  

Số điện thoại 1: ………...………………………………………………………………….…….............… 

Số điện thoại 2: …...……………………………………………………………………………………....... 

 Mật khẩu giao dịch đăng ký: ……………………………………………………………………..……… 

 Dịch vụ chuyển tiền 

 Danh sách các tài khoản mở tại Ngân hàng 

1. Người thụ hưởng 1 

Tên tài khoản: ........................................................................Số tài khoản: ......................................................................... 

 Mở tại:..........................................................................Tại tỉnh/thành phố: ........................................................................ 

2. Người thụ hưởng 2 

Tên tài khoản: ........................................................................Số tài khoản: ......................................................................... 

 Mở tại:..........................................................................Tại tỉnh/thành phố: ........................................................................ 

3. Người thụ hưởng 3 

Tên tài khoản: ........................................................................Số tài khoản: ......................................................................... 

 Mở tại:..........................................................................Tại tỉnh/thành phố: ........................................................................ 

4. Người thụ hưởng 4 

Tên tài khoản: ........................................................................Số tài khoản: ......................................................................... 

 Mở tại:..........................................................................Tại tỉnh/thành phố: ........................................................................ 

5. Người thụ hưởng 5 

Tên tài khoản: ........................................................................Số tài khoản: ......................................................................... 

Mở tại:..........................................................................Tại tỉnh/thành phố: ........................................................................ 

 Hạn mức giao dịch tối đa hàng ngày:  

 Đối với Khách hàng cá nhân: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) 

 Đối với Khách hàng tổ chức: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) 

 Không giới hạn số tiền tối đa chuyển hàng ngày 

 KHÁCH HÀNG 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

XÁC NHẬN CỦA BSC 

Nhân viên giao dịch 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

Kiểm soát 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Đại diện BSC 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


