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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI 

KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TRONG NƯỚC 

  

Để đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng dịch vụ trực tuyến và các tiện ích, Quý khách 

hàng vui lòng đến trực tiếp các phòng Giao dịch của BVSC, cung cấp thông tin cần thiết và ký kết hợp đồng 

(mẫu do phía BVSC chuẩn bị sẵn). 

Khi có các nhu cầu cụ thể khác, quý khách vui lòng liên hệ phòng Khách hàng Tổ chức BVSC: 

Phòng Khách hàng Tổ chức – Trụ sở 

Địa chỉ: Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3928 8080    Tổng đài đặt lệnh: (84-24) 3928 8888 

Fax: (84-24) 3928 9888 

Phòng khách hàng Tổ chức – Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM 

Điện thoại: (84-28) 3914 6888      Tổng đài đặt lệnh: (84-28) 3821 8564 

Fax: (84-28) 3914 7477 

Dưới đây là những tài liệu cần thiết để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC: 

STT Tài liệu yêu cầu Mẫu Số lượng 

Đối với khách hàng lưu ký tại BVSC 

1 

Đề nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán và đăng ký dịch vụ 

(đối với Khách hàng Lưu ký) 
Hop Dong 

MTKGDCK Khach Hang Luu Ky_ Cong ty_ 2018.12.07.pdf
  

02 bản gốc 

2 
Giấy chứng nhận thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 
Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

3 

Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định 

người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép 

hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không 

có thông tin người đại diện theo pháp luật) 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

4 
Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định kế toán trưởng, 

cán bộ/nhân viên tham gia điều hành TKGDCK 
Nhà đầu tư  01 bản sao hợp lệ 

https://bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/Ho%20tro/2.Hop%20Dong%20MTKGDCK%20Khach%20Hang%20Luu%20Ky_%20Cong%20ty_%2004.05.2021.pdf
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5 

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc bản sao 

Thông báo cho phòng Đăng ký kinh doanh về việc 

đăng ký sử dụng con dấu của Khách hàng 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

6  

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người 

đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, những người 

tham gia điều hành TKGDCK 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

Đối với khách hàng không lưu ký tại BVSC 

1 

Đề nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán và đăng ký dịch vụ 

(đối với Khách hàng không Lưu ký) 
Hop Dong 

MTKGDCK Khach Hang Luu Ky_ Cong ty_ 2018.12.07.pdf
  

02 bản gốc 

2 
Giấy chứng nhận thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh 
Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

3 

Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định 

người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép 

hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

không có thông tin người đại diện theo pháp luật) 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

4 

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc bản sao 

Thông báo cho phòng Đăng ký kinh doanh về việc 

đăng ký sử dụng con dấu của Khách hàng 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

5 

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp 

luật, kế toán trưởng, những người tham gia điều hành 

TKGDCK 

Nhà đầu tư 01 bản sao hợp lệ 

6 Giấy Chứng nhận số Tài khoản Lưu Ký Tổ chức đầu tư  01 bản sao hợp lệ 

 

 

https://bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/Ho%20tro/1.Hop%20Dong%20MTKGDCK%20Khach%20Hang%20Khong%20Luu%20Ky_%2004.05.2021.pdf

