
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

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 

 

 

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

(Dành cho Khách hàng Cá nhân) 

Số tài khoản: 044C 
 

1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ  
 

Họ và tên (chữ in hoa): ..........................................................................................................................................................  

CMND/CCCD số:…………………………………. Ngày cấp:…...../.….../……... Nơi cấp:.......................................................  

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................................................  
 

2. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN 
hô 

NỘI DUNG THAY ĐỔI THÔNG TIN MỚI 

Số CMND/CCCD  ................................................................................................................................  

Ngày cấp CMND/CCCD  ................................................................................................................................  

Nơi cấp CMND/CCCD  ................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ  ................................................................................................................................  

Chữ ký (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thông tin người được ủy quyền giao dịch 

Họ tên  ............................................................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu  ............................................................................................................................................. 

Chữ ký  

   
 

3. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 
 

Dịch vụ Thông tin cũ Thông tin mới 

Email  ............................................................................   ............................................................................  

Số điện thoại 01 

Dùng cho các dịch vụ: 1- Nhận thông tin, thông báo; 2- Trao đổi thông tin về lệnh; 3- Nhận mật khẩu, thông 

tin xác thực khác; 4- Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác 

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

Số điện thoại 02 
Chỉ dùng cho dịch vụ 1- Giao dịch qua điện thoại 

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

4. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CHUYỂN TIỀN 
 

Thông tin Tài khoản ngân hàng hủy đăng ký  Thông tin Tài khoản ngân hàng thêm mới Ký xác nhận 
 

Chủ tài khoản: ........................................................  

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

Tại Ngân hàng: .......................................................  

Chi nhánh: ..............................................................  

Chủ tài khoản: ........................................................  

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

Tại Ngân hàng: .......................................................  

Chi nhánh: ..............................................................  

 

Mẫu số 4.1/TC/2022.01 



Chủ tài khoản: ........................................................  

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

Tại Ngân hàng: .......................................................  

Chi nhánh: ..............................................................  

Chủ tài khoản: ........................................................  

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

Tại Ngân hàng: .......................................................  

Chi nhánh: ..............................................................  

 

 

Thông tin Tài khoản đối ứng hủy đăng ký Thông tin Tài khoản đối ứng thêm mới Ký xác nhận 

Chủ tài khoản: .......................................................  

Số tài khoản: 044C ................................................  

Chủ tài khoản: .......................................................  

Số tài khoản: 044C ................................................  

 

Chủ tài khoản: .......................................................  

Số tài khoản: 044C ................................................  

Chủ tài khoản: .......................................................  

Số tài khoản: 044C ................................................  
 

5. DỊCH VỤ KHÁC 
 

Dịch vụ nhận tin nhắn (SMS có thu phí)  Đăng ký                 Hủy đăng ký Ký xác nhận 

Reset Mật khẩu đăng nhập  

Reset Pin  

In Sao kê Từ ngày:…………………… đến ngày:……………………… 

Khác 

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

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

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

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

6. HIỆU LỰC ÁP DỤNG 
 

6.1 Phiếu này là một bộ phận đính kèm, không thể tách rời Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và Đăng ký sử dụng 

dịch vụ cùng Bộ điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng, các văn bản liên quan khác ký 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........ 

Khách hàng 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI) Ngày hiệu lực:…………………  
 

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ Nhân viên DVCK Kiểm soát viên 

   

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


