PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ
1. KHÁCH HÀNG
Tên Khách hàng:
Ngày cấp:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Nơi cấp:

Người đại diện:
Theo văn bản ủy quyền số:

Ngày:

Số Tài khoản lưu ký
Số Tài khoản giao dịch

2. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN
(Lưu ý: Khách hàng chỉ điền phần thông tin và dịch vụ yêu cầu thay đổi)

Thay đổi tên:
Thay đổi Số CMND/CCCD/ĐKDN:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Thay đổi địa chỉ:
Thay đổi điện thoại liên lạc:
Thay đổi Email:
Thay đổi người đại diện theo pháp luật:
Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Chức vụ:
Ngày cấp:

Nơi cấp:
Chức vụ:

Thay đổi người đại diện giao dịch:
Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Thay đổi chữ ký
Mẫu chữ ký cũ

Mẫu chữ ký mới

Mẫu chữ ký mới

Thay đổi khác:

3. YÊU CẦU THAY ĐỔI DỊCH VỤ
3.1. Giao dịch trực tuyến
Chấm dứt dịch vụ

Thay đổi dịch vụ

Đăng ký dịch vụ
Tên truy cập:

Mã số thẻ VTOS:

OTP qua tin nhắn điện thoại

OTP qua ứng dụng di động

3.2. Giao dịch qua điện thoại
Đăng ký dịch vụ
Số điện thoại giao dịch:

Thay đổi dịch vụ
Từ một trong các số điện thoại sau: (1)

Chấm dứt dịch vụ
(2)

Mật khẩu giao dịch:
3.3. Nhận tin nhắn SMS
Đăng ký dịch vụ
SMS miễn phí
Số điện thoại:

Thay đổi dịch vụ
SMS gia tăng

Chấm dứt dịch vụ

3.4. Tài khoản nhận tiền tại Ngân hàng
Đăng ký tài khoản nhận tiền tại Ngân hàng
Số tài khoản 1:

Số tài khoản 2:

Tên chủ tài khoản:

Tên chủ tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Tại Ngân hàng:

Hủy tài khoản nhận tiền tại Ngân hàng
Số tài khoản 1:

Số tài khoản 2:

Tên chủ tài khoản:

Tên chủ tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Tại Ngân hàng:

3.5. Tài khoản nhận tiền đối ứng tại VNDIRECT
Đăng ký tài khoản nhận tiền đối ứng
Số tài khoản 1:

Số tài khoản 2:

Tên chủ tài khoản:

Tên chủ tài khoản:

Hủy tài khoản nhận tiền đối ứng
Số tài khoản 1:

Số tài khoản 2:

Tên chủ tài khoản:

Tên chủ tài khoản:

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Bằng việc ký vào phiếu yêu cầu này, Tôi xác nhận các điều khoản sau:
4.1. Đã đọc và được giải thích/hướng dẫn đầy đủ, hiểu rõ các quy định về sử dụng dịch vụ và các rủi ro có thể phát sinh trong
quá trình sử dụng các dịch vụ.
4.2. Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và dịch vụ là phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
đã ký giữa Khách hàng và VNDIRECT
4.3. Cam kết các thông tin trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp, đề nghị
VNDIRECT thực hiện như tôi đã yêu cầu ở trên.
Ngày….…tháng…….năm…..…
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO VNDIRECT
VNDIRECT chấp nhận thay đổi các thông tin về tài khoản và dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng như trên kể từ
ngày…..…tháng……….năm……….đến khi Khách hàng yêu cầu khác và được VNDIRECT xác nhận.
Chuyên viên QLTK
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận tiếp nhận yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bộ phận cài đặt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện VNDIRECT
(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

