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VPBANK SECURITIES JSC 

                                                 Số tài khoản giao dịch 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ BỔ SUNG 
Giấy đề nghị này được lập ngày…..tháng …. năm 20… 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

Tên Khách hàng:  .......................................................................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ..................................................................................................................................................................  

Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp:  ........................................ Loại hình:  Cá nhân  Tổ chức 

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch chứng khoán một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bằng văn bản này,Tôi/ Chúng tôi, chủ tài 

khoản giao dịch chứng khoán nêu trên, đề nghị sử dụng thêm các dịch vụ và tiện ích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank 

(VPBankS) như sau : 

II. ĐĂNG KÝ MỞ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN: 

III.  ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ: 

 LỰA CHỌN 

Bằng cách lựa chọn tại đây Khách hàng đồng ý sử dụng tất cả các nội dung giao dịch điện tử như liệt kê tại 

mục (1), (2), (3) dưới đây. Trường hợp lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, Khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ 

tương ứng phía  dưới. 

 

1. GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI  

Mật khẩu giao dịch qua điện thoại được VPBankS gửi tới số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản. 
 

NỘI DUNG  

Đăng ký thực hiện giao dịch tới hệ thống điện thoại cố định của VPBankS. Các loại giao dịch đăng ký thực 

hiện  gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; Đặt lệnh (không bao gồm lệnh chuyển tiền trừ khi được VPBankS 

đồng ý bằng văn bản); (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác. 

 

2. GIAO DỊCH QUA THƯ ĐIỆN TỬ  

Email đăng ký: ………………………………………………………………………………………………  

NỘI DUNG  

Đăng ký thực hiện giao dịch từ hoặc qua thư điện tử Khách hàng đã đăng ký tới hệ thống thư điện tử của 

VPBankS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt lệnh; (iii) Nhận 

mật  khẩu, thông tin xác thực khác; (iv) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác. 

 

3. GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

LOẠI TÀI KHOẢN KÝ XÁC NHẬN 

Tài khoản giao dịch ký quỹ 

(Là tài khoản được dùng để thực hiện các giao                  dịch ký quỹ chứng khoán) 

 

Tài khoản giao dịch trái phiếu 

(Là tài khoản được dùng để hạch toán, quản lý giao dịch và các hoạt 

động quản lý khác liên quan đến Trái phiếu riêng biệt) 
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VPBANK SECURITIES JSC 

User đăng ký: là mã khách hàng do VPBankS cung cấp 

Số điện thoại đăng ký nhận Mật khẩu: là số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản 

 

NỘI DUNG  

Đăng ký thực hiện giao dịch và các thao tác khác trên tài khoản qua hệ thống website chuyên dụng, ứng 

dụng điện thoại di động và hệ thống giao dịch điện tử khác do VPBankS cung cấp/sử dụng. Các loại giao 

dịch và  thao tác đăng ký thực hiện gồm: (i) Truy cập tài khoản và thực hiện thao tác trên tài khoản; (ii) 

Nhận thông         tin, thông báo ; (iii) Đặt, gửi lệnh (gồm cả lệnh chuyển tiền); (iv) Nhận mật khẩu, thông tin xác 

thực khác; (v) Ký kết hợp đồng/thỏa thuận điện tử; (vi) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác; (vii) Thực 

hiện các          giao dịch, thao tác khác có trên hệ thống. 

 

1. Giấy đề nghị đăng ký dịch vụ bổ sung này (“Giấy đề nghị”),  là một phần không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao 

dịch chứng khoán Khách hàng đã ký với VPBankS. Khi ký vào Giấy đề nghị này Khách hàng xác nhận đã được tư vấn 

hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Bộ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán 

(kèm theo Hợp đồng mở Tài khoản Chứng khoán tại VPBankS mà Khách hàng đã ký trước đó).  

2. Trường hợp Khách hàng thay đổi email và số điện thoại liên hệ trên giấy đề nghị thay đổi thông tin sẽ đồng nghĩa với việc 

thay đổi email đăng ký giao dịch qua thư điện tử và số điện thoại giao dịch qua điện thoại. 

3. VPBankS chỉ cung cấp các dịch vụ khi Khách hàng thực hiện đăng ký bằng cách điền X hoặc V. Nếu Khách hàng để trống 

mục lựa chọn VPBankS sẽ không cung cấp dịch vụ tương ứng.  

4. Các dịch vụ Khách hàng đăng ký sẽ được VPBankS cung cấp hoặc không cung cấp theo chính sách áp dụng được VPBankS 

ban hành từng thời kỳ. 

5. Giấy đề nghị có hiệu lực kể từ ngày ký. 

KHÁCH HÀNG 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK 
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 


