CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Mẫu số 04/HSMTK/0418
Số: 044C



Hướng dẫn dành cho Khách hàng:
1. Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống, gạch chéo “/” tại các
ô nếu không áp dụng.
2. Các ô : đánh dấu “X” đểlựa chọn, gạch ngang “–“ nếu
không lựa chọn.
(*) Thông tin bắt buộc điền đầy đủ

Lưu ý của TVSI:
 Chữ ký của Khách hàng tại phần dành cho Chủ tài khoản ở Trang 2 Phiếu
này phải phù hợp với Mẫu chữ ký Chủ tài khoản đã được đăng ký với TVSI.
 Trường hợp Khách hàng không tới trực tiếp Quầy Giao dịch của TVSI để
thay đổi thông tin, Khách hàng cần làm thủ tục chứng thực chữ ký trên Phiếu
này theo quy định của Pháp luật.

1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Họ và tên/Tên giao dịch (chữ in hoa) (*): .....................................................................................................................
CMND/GCN ĐKDN số (*): ................................ Ngày cấp (*): .................... Nơi cấp (*): ..............................................
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (*): .......................................... Chức vụ (*): .............................................
CMND số (*): .................................................... Ngày cấp (*): .................... Nơi cấp (*): ..............................................
Địa chỉ liên hệ/Trụ sở chính (*): ....................................................................................................................................
2. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN
NỘI DUNG
THÔNG TIN MỚI
NỘI DUNG
THÔNG TIN MỚI
CMND/Hộ
Số: ............................................................
......................................................................
chiếu/
Địa
chỉ
Ngày cấp: .................................................
......................................................................
Giấy CN
liên hệ
Nơi cấp: ....................................................
......................................................................
ĐKDN
Người
Họ tên: ..........................................................
Chức vụ: ................................................... được ủy
Chức vụ: .......................................................
quyền
CMND/Hộ chiếu:.......................................
CMND/Hộ chiếu: ...........................................
giao dịch
Ngày cấp: .................................................
Ngày cấp: .....................................................
chứng
Nơi cấp: ....................................................
Nơi cấp: ........................................................
khoán
Số điện thoại 01: Dùng cho các dịch vụ: 1-Giao dịch qua điện thoại và 2-Gửi SMS kết quả giao dịch
Họ tên: ......................................................
Người đại
diện theo
pháp luật

 Đăng ký
Số điện
thoại

 Huỷ đăng ký

 Thay đổi

Số điện thoại cũ: ....................................................
Số điện thoại mới: ...............................................
Số điện thoại 02: Chỉ dùng cho dịch vụ Giao dịch qua điện thoại

 Đăng ký

 Huỷ đăng ký

 Thay đổi

Số điện thoại cũ: .....................................................
Số điện thoại mới: ..............................................
Dùng cho các dịch vụ: 1- Giao dịch qua Internet, 2- Gửi Email kết quả giao dịch và 3-Gửi sao kê qua Email

Email

 Đăng ký

Khác/
Ghi chú

 Huỷ đăng ký

Email: ................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3. YÊU CẦU THAY ĐỔI MẪU CHỮ KÝ/MẪU DẤU
Thay đổi mẫu chữ ký
của:

Mẫu chữ ký [1]:

 Chủ tài khoản
 Người đại diện theo pháp luật của tổ chức
 Người được ủy quyền giao dịch

 Thay đổi Mẫu dấu của tổ chức:
Mẫu dấu mới:

Mẫu chữ ký [2]:

Hội sở: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hotline: 19001885 | ĐT: 024 3728 0921 | Email: contact@tvsi.com.vn | Website: www.tvsi.com.vn

4. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
4.1. Giao dịch trực tuyến iTrade Home
Hình thức nhận mật khẩu và PIN
4.2. Reset mật khẩu iTrade Home
Hình thức nhận mật khẩu và PIN mới
4.3. Dịch vụ ứng trước tự động
4.4. Dịch vụ nhận tin nhắn (SMS) - có thu phí
4.5. In sao kê - có thu phí
Hình thức nhận sao kê
Hình thức nộp phí sao kê

 Đăng ký
 Huỷ đăng ký
 Trực tiếp tại quầy  Qua Email
 Qua điện thoại (SMS)
 Đăng ký
 Huỷ đăng ký
 Trực tiếp tại quầy  Qua Email
 Qua điện thoại (SMS)
 Đăng ký
 Huỷ đăng ký
 Đăng ký
 Huỷ đăng ký
 Sao kê số dư tiền, số dư chứng khoán
 Sao kê giao dịch tiền Sao kê giao dịch chứng khoán
 Trực tiếp tại quầy  Qua Email
 Nộp trực tiếp/Chuyển khoản ngân hàng
 Thu từ tài khoản chứng khoán
 Đăng ký mới
 Đăng ký bổ sung  Huỷ đăng ký

4.6. Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến
Thông tin người thụ hưởng [1]
Thông tin người thụ hưởng [2]
Chủ tài khoản: ..........................................................
Chủ tài khoản: ....................................................................
...................................................................................
.............................................................................................
Số tài khoản: ............................................................
Số tài khoản: .......................................................................
Tại Ngân hàng: ..........................................................
Tại Ngân hàng: ....................................................................
...................................................................................
.............................................................................................
Chi nhánh: .................................................................
Chi nhánh: ...........................................................................
Tỉnh/Thành phố: ........................................................
Tỉnh/Thành phố: ..................................................................
4.7. Dịch vụ/Ghi chú khác ................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5. CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN
5.1 Các thông tin tại Phiếu này là đúng, chính xác và do Tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký với TVSI. Tôi/chúng tôi sẽ
thông báo cho TVSI nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan và tự chịu trách nhiệm nếu tôi không thông báo chính
xác, đầy đủ, kịp thời với TVSI.
5.2 Tôi/chúng tôi đồng ý đăng ký dịch vụ đối với cả Tài khoản thông thường và Tài khoản ký quỹ theo các nội dung tại
Phiếu này.
5.3 Tôi/chúng tôi sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào đối với TVSI nếu
TVSI đã thực hiện đúng các nội dung nêu tại Phiếu này kể từ ngày Tôi/chúng tôi ký Phiếu này.
6. HIỆU LỰC ÁP DỤNG
6.1 Phiếu này là một bộ phận đính kèm, không thể tách rời Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hợp đồng
giao dịch ký quỹ giữa Khách hàng và TVSI, và có giá trị sửa đổi/bổ sung/thay thế cho các thông tin đã đăng ký với
TVSI trước đây.
6.2 Phiếu này có hiệu lực áp dụng ngay cả khi TVSI có bất kỳ sự thay đổi nào về cán bộ, nhân viên TVSI đã ký tên dưới
đây.
6.3 Phiếu này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày TVSI nhận được yêu cầu của Khách hàng bằng văn bản đề nghị
sửa đổi/bổ sung/thay thế/chấm dứt hiệu lực một phần/toàn bộ nội dung nêu tại Phiếu này.
................................, ngày...... tháng...... năm 20......
CHỦ TÀI KHOẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ

Họ tên: ...............................

Nhân viên DVCK

Kiểm soát viên

Ngày hiệu lực: ...................
Đại diện TVSI

Họ tên: ...............................

Họ tên: ...............................

Họ tên:.................................
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LỜI CHỨNG
Ngày …….. tháng ……. năm …….
(Bằng chữ:.......................................................................................................................................................................... )
Tại ........................................................................... (4),…..giờ…..phút.
Tôi (5) ....................................................................... là (6) ...................................................................................................
Chứng thực
Ông/bà:..................................................................................................................................................................................
Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số: .......................................................................................................................
Cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.
Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) - SCT/CK, CĐ
Ngày ………… tháng ………. năm ………….
Người thực hiện chứng thực
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (2)

Chú thích:
(1) Ghi theo thông tin đã ghi tại bìa sổ chứng thực (ví dụ: 01/2015).
(2) Nếu thực hiện tại Phòng Tư pháp thì Trưởng phòng/Phó trưởng phòng ký, đóng dấu Phòng Tư pháp; nếu thực
hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Chủ tịch/Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân ký, đóng dấu Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu
thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên ký, đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.
(3) Nếu là Giấy chứng minh nhân dân thì gạch ngang Hộ chiếu, nếu là Hộ chiếu thì gạch ngang cụm từ Giấy chứng
minh nhân dân.
(4) Ghi rõ địa điểm thực hiện chứng thực (ví dụ: UBND xã A, huyện B); chỉ cần ghi giờ, phút trong trường hợp chứng
thực ngoài trụ sở.
(5) Ghi rõ họ và tên của Người thực hiện chứng thực.
(6) Ghi rõ chức danh của người thực hiện chứng thực, kèm theo tên cơ quan thực hiện chứng thực (ví dụ: Chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C, Trưởng phòng Tư pháp huyện B, tỉnh C; công chứng viên Phòng Công chứng số
1 thành phố H).
Lưu ý: Cần đóng dấu giáp lai văn bản này
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