
 

 
 

ĐỀ NGHỊ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN VÀ THAY ĐỔI DỊCH VỤ  
 

(Mẫu dành cho khách hàng trong nước) 

 

Tên khách hàng:  ................................................................................................................................................................................ 

Số CMND/CCCD:  ............................................. Ngày cấp: ............................................  Nơi cấp: ................................................   

Là (đối với cá nhân):     Chủ tài khoản     Người được ủy quyền 

Đại diện (đối với tổ chức): ................................................................................... Chức vụ:  .............................................................. 

Số tài khoản chứng khoán: ................................................................................................................................................................. 

Hôm nay, ……./……./………., tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) kích hoạt tài 
khoản chứng khoán và/ hoặc thay đổi một số dịch vụ  sau đây: 

I. Kích hoạt tài khoản Đăng ký 

Tài khoản giao dịch trái phiếu                    

II. Dịch vụ tiện ích Đăng ký Hủy 

Giao dịch qua tổng đài    

Nhận thông báo qua tin nhắn   

Giao dịch trực tuyến   

Sao kê điện tử   

III. Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản của chính Khách hàng) 

Số tài khoản: 

Tên ngân hàng:                                                                            Chi nhánh: 

IV. Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến 

Hạn mức chuyển khoản trong ngày:   500 triệu VND  1 tỷ VND  5 tỷ VND  Khác: .......................  

1.  Hủy  Đăng ký mới 

Đơn vị thụ hưởng: Số tài khoản:  

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP: 

2.  Hủy  Đăng ký mới  

Đơn vị thụ hưởng: Số tài khoản:  

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP: 

3.  Hủy  Đăng ký mới  

Đơn vị thụ hưởng: Số tài khoản:  

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP: 

V. Thay đổi khác 

 

VI. Cam kết của khách hàng:  
Bằng việc ký vào đề nghị này, Tôi xác nhận những thông tin trên đây là cập nhật mới nhất và chính xác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
các thông tin đã cung cấp và thừa nhận rằng những thông tin này là một phần của Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Đăng Ký Dịch Vụ đã ký kết 
giữa Khách hàng và HSC. Đồng thời, tôi xác nhận đã đọc, cân nhắc, hiểu rõ và đồng ý ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài 
Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Điều Khoản và Điều Kiện tiêu 

chuẩn của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh. 

Người yêu cầu Nhân viên Kiểm soát 

(ký và ghi rõ họ tên) 

   

 


