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ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 
[E-Trading Services Registration Form]  

(áp dụng cho trường hợp đăng ký mới, thay đổi thông tin đã đăng ký, đăng ký bổ sung dịch vụ) 
(Phiên bản 3.7 áp dụng từ ngày 09.07.2012) 

  

 

   
Các thông tin Khách hàng cung cấp tại Bản Đăng ký này được ưu tiên áp dụng và có hiệu lực thay thế các thông tin khác với thông tin trên Bản Đăng ký này mà Khách hàng đã 
cung cấp cho Công ty Chứng khoán trên Hợp đồng mở tài khoản, Phụ lục 1 Hợp đồng Giao dịch Điện tử ký giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán hoặc các thông tin Khách 
hàng cung cấp cho Công ty Chứng khoán trước ngày ký Bản Đăng ký này. 

[Client information provided in this form shall take priority and be effective to to replace any information of different content that client had provided to SSI on the Trading account 
opening contract, Annex 1 etrading service supply agreement signed between client and SSI or client information provided to SSI before having signed this registration.] 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG [CLIENT INFORMATTION] 
Số tài khoản:  
[Account No.]  

Tên khách hàng:   
[Client name] ....................................................................................................................................................................................................  

Số CMND / Hộ chiếu: 
[ID/Passport No.] ...........................................................................................................................................................................  

Email đăng ký GDĐT(1): 
[Email registered for E-Trading services] ...........................................................................................................................................  

Số di động đăng ký GDĐT(2): 
[Mobile phone number registered for E-Trading services] ....................................................................................................................  
 
Lưu ý: Email và số điện thoại này sẽ được cập nhật vào hồ sơ tài khoản của khách hàng tại SSI [Note:Information on Client’s registered email and mobile 
phone number will be automatically updated into Client’s account profile at  SSI] 

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ [SERVICES REGISTRATION] 
Quý khách vui lòng đánh dấu (√) vào dịch vụ Quý khách muốn đăng ký bổ sung hoặc thay đổi thông tin [Please tick off the services to register or update 
information] 

� Giao d ịch tr ực tuy ến [Online Trading] 

� SSI Web Trading (dịch vụ trực tuyến qua Internet, không cần cài đặt, nhanh chóng, đa chức năng...) 
[Web-based trading, no installation requirement, useful functions etc.] 

Sử dụng token [Use Token] 

Sử dụng PIN [Use PIN] 

Tài kho ản th ường [Normal account]    Tài kho ản ký qu ỹ [Margin account] 
 

� SSI Smart-Trading (phần mềm giao dịch trực tuyến, thông tin, biểu đồ cập nhật tức thời...) 
[Online trading software with realtime information, charts etc.] 

Tra cứu [Online enquiries] 

Đặt lệnh (s ử dụng token) [Trading online with token] 

Tài kho ản th ường [Normal account]    Tài kho ản ký qu ỹ [Margin account] 
 
� Dịch v ụ nhắn tin SMS [SMS service] 

� Sử dụng s ố di động khác (không sử dụng số di động tại mục (2)):  ...........................................................    
[Use another mobile phone number in case of not using the number stated in Item 2] 

 
� Giao dịch qua điện thoại với Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900545471 & 1900545418 (hoặc 08.39 141 678) 

[Trading via SSI Contact Center 1900545471 & 1900545418 (or 08.39141 678 ] 

� Số di động đăng ký giao d ịch qua Contact Center: 
[Register mobile phone number for trading via Contact Center] 

� Sử dụng s ố di động khác  (không sử dụng số di động tại mục (2)):  ...........................................................    
[Use another mobile phone number in case of not using the number stated in Item 2] 

� Chỉ xác th ực số điện tho ại gọi đến khi g ọi vào nhánh tra c ứu tự động  
[Incoming mobile number is only authenticated when you make a query on IVR – Interactive Voice Response] 

� Ngôn ng ữ đăng ký:           Tiếng Việt                      Tiếng Anh                           Tiếng Nhật                              Tiếng Trung  
[Register language]                  [Vietnamese]                       [English]                                   [Japanese]                                    [Chinese] 

� Loại xác th ực:                   CCPIN                           Token 
  [Verification types] 

 
� Các d ịch v ụ qua email [Email services] 

� Sử dụng email khác  (không sử dụng email tại mục (1)):  ............................................................................    
[Use another email in case of not using the email stated in Item 1] 

� Đăng ký nh ận bản tin SSI [Register for SSI Newsletters] 
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� Nhận bản tin SSI qua email [Receive SSI Newsletters via email]    

� Xem tr ực ti ếp bản tin qua website www.ssi.com.vn                                                                              
[Download SSI Newsletters from website: www. ssi.com.vn ] 

� Nhận sao kê hàng tháng qua email  [Register for SSI Monthly Statement via email] 

� Sao kê ti ền [Cash Balance] 

� Sao kê ch ứng khoán [Stock Balance] 

Tài kho ản th ường [Normal account]    Tài kho ản ký qu ỹ [Margin account] 

� Nhận báo cáo s ổ lệnh giao d ịch qua email [Register for SSI Order Report via email] 

Tài kho ản th ường [Normal account]    Tài kho ản ký qu ỹ [Margin account] 

� Nhận kết qu ả giao d ịch kh ớp lệnh qua email [Register for SSI Confirmation of Deal via email] 

Tài kho ản th ường [Normal account]    Tài kho ản ký qu ỹ [Margin account] 

� Dịch v ụ chuy ển ti ền qua Web Trading và Contact Center [Money transfer service via Web Trading and Contact Center]: 

� Khách hàng đăng ký thông tin của 03 tài khoản người thụ hưởng tại ngân hàng để sử dụng chuyển tiền ra bên ngoài SSI: 
  [Client must register information on 3 beneficiary bank accounts for the purpose of transferring money from SSI] 

1. Người thụ hưởng 1 [Beneficiary 1]: .........................................................................................................   

Số tài khoản 1 [A/C No.]: ........................................................................................................................   

Tại ngân hàng 1 [With Bank]: ...............................................................................................................................   

Tỉnh/Thành phố [Province/City]: ..............................................................................................................  

2. Người thụ hưởng 2 [Beneficiary 2]: .........................................................................................................   

Số tài khoản 2 [A/C No.]: ........................................................................................................................   

Tại ngân hàng 2 [With Bank]: ..................................................................................................................   

Tỉnh/Thành phố [Province/City]: ...........................................................................................................................    

3. Người thụ hưởng 3[Beneficiary 3]: ..........................................................................................................   

Số tài khoản 3 [A/C No.]: ........................................................................................................................   

Tại ngân hàng 3 [With Bank]: ..................................................................................................................   

Tỉnh/Thành phố [Province/City]: ..............................................................................................................  
  
Lưu ý: Ngoài các tài khoản đã đăng ký trên đây, Quý khách có thể yêu cầu chuyển tiền tới bất kỳ tài khoản nào đứng tên Quý khách tại các ngân 
hàng trên toàn quốc. Các trường hợp khác, Quý khách phải thực hiện chuyển khoản tại quầy giao dịch. 

 [Note: In addition to these three bank accounts registered above, the account holder can make money transfer request to any domestic bank 
accounts of which he himself is the beneficiary. Any other cases must be processed at the counter.]   

� Khách hàng đăng ký thông tin của 07 tài khoản tại SSI để sử dụng chuyển khoản nội bộ: 

[Client must register information on 7 trading accounts at SSI for the purpose of transferring money internally] 
  

STT [No.] Số tài kho ản [A/C No.] Tên ch ủ tài kho ản [Account Name] 

1 003C………………………….  

2 003C………………………….  

3 003C………………………….  

4 003C………………………….  
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5 003C………………………….  

6 003C………………………….  

7 003C………………………….  
 
� Đăng ký giao d ịch đa tài kho ản [Multiple Account Management] 

Quý khách có thể đăng ký tài khoản được ủy quyền của mình để tài khoản đó có thể giao dịch với đa tài khoản trên Web Trading và Contact Center. 
Tài khoản đăng ký phải thỏa mãn 2 điều kiện [Client can register his/her account which Client has authorized another person to manage so that the 
authorized person can trade multi accounts via SSI Web Trading and SSI Contact Center. Registered account must meet two following requirements] 

� Đã đăng ký Web Trading [Registered for SSI Web Trading] 
� Chủ tài khoản đã được ủy quyền tương ứng với phạm vi ủy quyền đăng ký phía dưới [The authorized person is granted the following scope 

of authority] 
 

Tên chủ tài khoản – Người được ủy quyền  [A/C Name – Authorized person.]:............................................................................... 

 Số tài khoản [A/C No]: ......................................................................................................................................................... 

 

Phạm vi ủy quy ền [Range of authorization]::       

Đặt lệnh   Giao dịch tiền   Giao dịch chứng khoán      Toàn phần 
 [Placing orders]             [Money transaction]            [Stock transaction]                            [Full authorization]                                    

 

 

 Ngày/Date:.................... Ngày/Date:............................. Ngày/Date:................  
Khách hàng/Client Nhân viên tiếp nhận/Receiver Kiểm soát/Approver 

 
 

  
 


