
HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN eKYC

qua ASC Mobile app
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Cài đặt app

• 1. Vào App Store (iOS) hoặc Google 
Play Store (Android)

• 2. Gõ “ASC Mobile”, chọn và cài đặt
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Mở tài khoản (1/4)

1. Với khách hàng mới, chọn
“Đăng ký” để mở tài khoản
mới

1 2

2. Nhập các thông tin cá
nhân như loại nhà đầu tư,
họ và tên, số điện thoại,
email, …

Nhập các thông tin về tài
khoản ngân hàng. Nếu chưa
có tài khoản ngân hàng, chọn
“Mở tài khoản” VPBank

Nhập mã môi giới nếu có
nhân viên chăm sóc. Chọn
“Tiếp tục” để đi đến bước
tiếp theo.
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Mở tài khoản (2/4)

3. Nhập mã xác minh 4 chữ
số được gửi đến số điện
thoại đã đăng ký
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5. Chọn “Chụp chữ ký” để
chụp ảnh chữ ký của bản
thân

6. Chọn “Xác nhận khuôn
mặt” để chụp ảnh khuôn
mặt và quay một video ngắn
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4. Chọn “Chụp ảnh” để
chụp hai mặt trước sau của
chứng minh thư/căn cước
công dân



Mở tài khoản (3/4)

7. Kiểm tra lại các thông tin
được hệ thống tự động nhận
diện và cập nhật các thông tin
được phép chỉnh sửa nếu cần
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8. Kiểm tra các dịch vụ được
đăng ký với tài khoản chứng
khoán mới. Nhập số tài khoản
chứng khoán muốn sử dụng

9. Đọc và ký hợp đồng mở
tài khoản chứng khoán
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Mở tài khoản (4/4)

1010 11

10. Xác nhận mã OTP 11. Đăng ký tài khoản chứng 
khoán thành công. Chọn 
“Về màn hình đăng nhập” 
để bắt đầu sử dụng tài 
khoản mới đăng ký

Tài khoản và mật khẩu mới
sẽ được gửi qua tin nhắn
SMS và email
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Đăng nhập

Tại màn hình đăng nhập, nhập số tài khoản chứng 
khoán và mật khẩu rồi chọn “Đăng nhập”
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