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Hướng dẫn thay đổi
thông tin Online
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

1.Thay đổi thông tin địa chỉ

-Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào AIPRO
+ Vào mục Thông tin tài khoản, click nút Sửa, Khách
hàng sửa mục địa chỉ thành địa chỉ mới.
+Thông tin thay đổi phải hợp lệ và chính xác.

1.Thay đổi thông tin địa chỉ

-Bước 2: Xác thực bằng mã Pin
+ Khách hàng nhập mã Pin và OTP
chính xác.
+ Sau khi nhập chính xác AIS sẽ gửi
thông báo đã tiếp nhận yêu cầu của
Khách hàng.
-Bước 3: Kết quả
+ Sau khi AIS duyệt thay đổi trên hệ
thống, thông tin của Khách hàng sẽ tự
động cập nhật địa chỉ mới

2. Thay đổi Thông tin Ngày cấp, Nơi cấp CMT/CCCD

Xác thực CMT/CCCD

-Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào AIPro
+ Vào mục Thông tin tài khoản, click nút sửa, Khách hàng sửa
ngày cấp, nơi cấp CMT/CCCD cũ thành thông tin mới.
+ Thông tin thay đổi phải hợp lệ và chính xác.

-Bước 2: Xác thực CMT/CCCD
+ Khách hàng chụp ảnh mặt trước, sau của
CMT/CCCD đổi ngày cấp và nơi cấp mới.

2. Thay đổi Thông tin Ngày cấp, Nơi cấp CMT/CCCD

-Bước 3: Kết quả
+ TH1: Thông tin xác thực đáp ứng yêu cầu, hệ
thống sẽ tự động duyệt và gửi Thông báo thay
đổi thông tin thành công cho Khách hàng.
+ TH2: Thông tin xác thực không đáp ứng yêu
cầu, hệ thống ghi nhận và gửi Thông báo đã tiếp
nhận yêu cầu. Sau khi AIS duyệt thay đổi thông
tin, các thông tin mới sẽ tự động cập nhật trên
AIPro.

3. Thay đổi Thông tin CMT/CCCD, email, số điện thoại

Xác thực eKYC

-Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào AIPro
+ Vào mục Thông tin tài khoản, click nút sửa, Khách hàng sửa
CMT/CCCD, email, số điện thoại cũ thành thông tin mới
+ Thông tin thay đổi phải hợp lệ và chính xác.

-Bước 2: Xác thực eKYC
+ Khách Hàng chụp ảnh mặt trước, sau của CMT/CCCD mới
+ Xác thực khuôn mặt của Khách hàng với CMT/CCCD.

3. Thay đổi Thông tin CMT/CCCD, email, số điện thoại

-Bước 3: Kết quả
+ TH1: Nếu tỷ lệ xác thực đáp ứng yêu
cầu, hệ thống tự động cập nhật thông
tin mới cho Khách hàng trên AIPro.
+ TH2: Nếu tỷ lệ xác thực chưa đáp
ứng yêu cầu, hệ thống sẽ ghi nhận và
gửi Thông báo về cho Khách hàng. Sau
khi việc thay đổi thông tin của Khách
hàng được AIS phê duyệt, hệ thống sẽ
tự động cập nhật thông tin mới trên
AIPro.
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