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HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỞ TÀI KHOẢN TỪ XA ĐỐI VỚI
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
1. KH vào website https://vncsi.com.vn/, hoặc VNCS Mobile trading, VNCS Home Trading,
mục “Mở TK trực tuyến” điền đầy đủ thông tin hiển thị
2. KH chuẩn bị và gửi hồ sơ gốc về VNCS gồm:
Bộ hồ sơ pháp lý nêu trên (click here)
Hợp đồng mở TKGDCK & Đăng ký dịch vụ tiện ích (02 bản)
(click here để download mẫu)
(click here để tham khảo hướng dẫn khai thông tin và tích chọn đăng ký dịch vụ tiện ích)
Hợp đồng margin (nếu muốn đăng ký dịch vụ margin) (02 bản)
(click here để download mẫu)
(click here để biết hướng dẫn khai thông tin vào hợp đồng margin)
Một trong số các giấy tờ sau (*):
Bản gốc Giấy xác thực chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền của
người đại diện theo pháp luật tại UBND phường, xã hoặc văn phòng công chứng
Hoặc bản sao công chứng Hợp đồng mở tài khoản tiền gửi ngân hàng
Hoặc bản sao (dấu sao y của tổ chức) Giấy rút tiền/Ủy nhiệm chi có đóng dấu tròn đỏ của ngân
hàng, có đầy đủ chữ ký rõ nét và giống với chữ ký người đại diện pháp luật/người ủy quyền
trên hồ sơ nộp cho VNCS;
Hoặc bản sao công chứng của hợp đồng bất động sản được cơ quan công chứng có thẩm quyền
chứng thực KH ký HĐ tại cơ quan công chứng

Trong trường hợp tổ chức có công chứng, chứng thực Hợp đồng mở TKGDCK & Đăng ký dịch vụ
tiện ích, Hợp đồng margin hợp lệ, KH không cần cung cấp thêm các giấy tờ trong mục Một trong
số các giấy tờ sau (*) ở trên

Trong trường hợp tổ chức không công chứng, chứng thực Hợp đồng mở TKGDCK & Đăng ký dịch
vụ tiện ích, Hợp đồng margin hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam
về công chứng, chứng thực

Và không thể cung cấp giấy tờ trong mục Một trong số các giấy tờ sau (*) ở trên, Tổ chức có
thể bổ sung video ghi nhận quá trình người đại diện pháp luật/người ủy quyền xem xét và ký tên
trên các bản hợp đồng của VNCS.
(click here để biết hướng dẫn quay video và tiêu chuẩn bản video offline)

