GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ
ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN BỔ SUNG
I.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI AIS

II. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………….……….……..
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD: ………….……. Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp:………………………………………......
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………….…………………………………………………………………
Di động: …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Người đại diện theo pháp luật / Người được ủy quyền giao dịch:………………………………………………………….……….
Số CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật / Người được ủy quyền theo giao dịch:……………………………..……
Ngày cấp:……………………………………..… Nơi cấp: ………………………………………………………………………….….
Số tài khoản giao dịch:

II.

1

1

8

C

THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Khách hàng chỉ điền thông tin vào các mục cần thay đổi)
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD: ………………………………

Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………….

Số điện thoại nhận OTP:……………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………
Số CMND/CCCD: ………………………………

Ngày cấp : ……………….

Nơi cấp: …………………………….

Người ủy quyền giao dịch: ……………………………………………………………………………………………………….
Số CMND/CCCD: ……………………………..

Ngày cấp: …………………..

Nơi cấp: ……………………………

Mẫu chữ ký
Mẫu chữ ký cũ

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

Khác:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Việc thay đổi thông tin này được thực hiện trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng và các tiểu khoản đi kèm (nếu có).
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III.

ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN BỔ SUNG

Trên cơ sở Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán số ………………………tại CTCP Chứng khoán AIS
(“AIS”), Khách hàng tại đây đăng ký và đề nghị AIS mở tài khoản giao dịch chứng khoán như dưới đây.
Khách hàng đã tìm hiểu đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán và đồng ý với các “Điều khoản và điều kiện của
Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán” (Bộ T&C) được AIS công bố trên website chính thức và được sửa đổi, bổ sung và
thực hiện trong từng thời kỳ trước khi đăng ký mở các tài khoản này.
STT

LOẠI TÀI KHOẢN

SỐ TÀI KHOẢN

Tài khoản giao dịch kýIV.
quỹ
III. 1

(Là tài khoản được dùng để
thực hiện các giao dịch chứng

KÝ XÁC NHẬN

II.
V.
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khoán ký quỹ của Khách hàng)
VI.

IV.

VII.

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đã đọc và được giải thích/hướng dẫn đẩy đủ, hiểu rõ các quy định và các rủi ro có thể phát sinh và chấp thuận
toàn bộ những rủi ro này. Khách hàng cam kết các thông tin trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
đề nghị AIS thực hiện thay đổi như Khách hàng yêu cầu ở trên.
Ngày………..tháng………..năm…..…..
Người đề nghị

Nhân viên tiếp nhận

P. Dịch vụ Khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

V.

VI.

Ghi chú: Việc thay đổi thông tin này được thực hiện trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng và các tiểu khoản đi kèm (nếu có).
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