
Hướng dẫn thực hiện quyền mua chứng khoán thông thường 

THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH 

Thực hiện quyền bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản: 

Bước 1 

Quý Khách hàng thực hiện nộp tiền mua chứng khoán bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại các quầy 

ngân hàng ở điểm giao dịch của BVSC hoặc chuyển khoản vào các số tài khoản sau: 

Tại Hà Nội 

Đơn vị hưởng:           Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Số Tài khoản:             122.10.00.0324504 

Tại Ngân hàng:           BIDV – Chi nhánh Hà Thành 

Nội dung nộp tiền ghi rõ: [Nộp tiền mua phát hành thêm mã CK….], [số lượng CP mua], [Tên Khách 

hàng], [số TK giao dịch chứng khoán]. 

Tại Tp.HCM 

Đơn vị hưởng:           Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Số Tài khoản:             119.10.00.0051455 

Tại Ngân hàng:           BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung nộp tiền ghi rõ: [Nộp tiền mua phát hành thêm mã CK….], [số lượng CP mua], [Tên Khách 

hàng], [số TK giao dịch chứng khoán]. 

Bước 2   

Ngay sau khi nhận được tiền mua chứng khoán của Khách hàng, BVSC thực hiện quyền mua chứng khoán 

theo thông tin tại nội dung nộp tiền. 

II.   Thực hiện quyền bằng hình thức trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán 

Quý Khách hàng có thể đăng ký trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện quyền mua khi 

Số dư tiền được phép rút trên Tiểu khoản giao dịch chứng khoán tương ứng đủ đảm bảo để thực hiện quyền 

mua chứng khoán theo yêu cầu. 

Bước 1:  

Quý Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp mang những giấy tờ sau đến các Phòng giao dịch 

của BVSC làm thủ tục thực hiện quyền mua chứng khoán. 

 CMND/CCCD (đối với khách hàng cá nhân).  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập (đối với Khách hàng tổ chức). 



Hướng dẫn thực hiện quyền mua chứng khoán thông thường 

 Giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền). 

 Giấy đăng ký mua chứng khoán (02 bản).                                          

Quý Khách hàng ký vào mẫu giấy đăng ký mua chứng khoán tại khu vực dành cho người mua, BVSC sẽ 

kiểm tra lại hồ sơ đăng ký mua chứng khoán.  

Nếu hồ sơ hợp lệ, BVSC thực hiện trích tiền trên Tài khoản Giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng 

để thực hiện quyền mua theo yêu cầu. 

Lưu ý:  

Giấy đăng ký mua chứng khoán chứng khoán phải có chữ ký (mẫu dấu) của người chuyển nhượng 

giống với chữ ký (mẫu dấu) đã đăng ký với BVSC khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán. 

Người mua phải thực hiện ký vào giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trước sự 

chứng kiến của Cán bộ BVSC tại Phòng Giao dịch. 

 

https://bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/Mau%20so%2010_Giay%20dang%20ky%20mua%20chung%20khoan.pdf

