Số TK:
Acc No.
Số HĐ:
Contract No.

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
APPLICATION FOR OPENING DERIVATIVE SECURITIES TRADING ACCOUNT
(Dành cho Khách Hàng là cá nhân/ tổ chức)
(For individual clients/ institutional clients)

KHÁCH HÀNG / CLIENT
Tên tổ chức/cá nhân:
Name of Institution/Individual
Ngày sinh
Date of birth
Số GCNĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu
Business Registration Certiﬁcate/ID/Passport No
Ngày cấp:
Date of issue

Nơi cấp:
Place of issue

Điện thoại:
Tel
Trụ sở chính/Địa chỉ thường trú:
Headquarter/Permanent address
Người đại diện (nếu là tổ chức):
Represented by (if institution)
Số tài khoản Giao dịch chứng khoán thông thường:
Ordinary Securities trading account number
Mở tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam/ At: KB Securities Vietnam Joint Stock Company
Giấy đề nghị mở tài khoản này sau khi được Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ký xác nhận dưới đây sẽ
được coi là một phần của Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán phái sinh được ký kết hợp lệ.
The application for opening this account after being signed by the Client and KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV)
below will be considered as part of the signed the Contract for Derivative Securities Trading Account.
Khách hàng cam kết những thông tin được nêu tại Giấy đề nghị mở tài khoản là đúng sự thật. Khách hàng có nghĩa vụ cập nhật các thông
tin nêu tại Giấy đề nghị này tối thiểu 06 tháng/ lần hoặc ngay khi phát sinh những thay đổi có liên quan. Trong trường hợp Khách hàng
không cập nhật định kỳ, KBSV mặc định được hiểu rằng mọi thông tin được giữ nguyên và Khách hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm, rủi ro hoặc
thiệt hại có liên quan đến việc thay đổi thông tin mà không thông báo cho KBSV.
Clients commit that the information in the account opening request is true. Client has an obligation to update the information
mentioned in this proposal at least every 6 months or as soon as relevant changes arise. If the Client does not update periodically,
KBSV will understand by default that all information is upheld and Client will take all responsibility, risk or damage related to changing
the information without notice for KBSV.

.............., ngày ...... tháng ...... năm 20......
Date, month, year
Khách Hàng/ For Client
(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

Nhân viên nhận hồ sơ
Teller

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

Nhân viên xác thực KH
Client authentication Ofﬁcer
(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and full name)

Đại diện KBSV
KBSV Representative

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên/ Sign, seal, full name)

1/1

