GIẤY ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN CHUYỂN KHOẢN
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến số ………. ngày ... / … / …… giữa tôi và Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), hôm nay ngày … / … / …… tại VCSC, tôi là:
Họ và tên (Chủ tài khoản): ………………………………… là chủ tài khoản GDCK số 068C……………
Số CMND/ Hộ chiếu: ............................. cấp ngày: …. / .…. / ..... tại:……………………………………..
Nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch chứng khoán một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Tôi,
chủ tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên đề nghị sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, bằng văn bản này tôi đăng ký với VCSC các tài khoản nhận
chuyển khoản như sau:
Chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng
Số TK: ...................................................................... Tên chủ TK: ....................................................
tại ngân hàng: ........................................................... Chi nhánh: .....................................................
Số TK: ...................................................................... Tên chủ TK: ....................................................
tại ngân hàng: ........................................................... Chi nhánh: .....................................................
Chuyển khoản qua tài khoản khác tại VCSC
Tên chủ TK : Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
Số tài khoản : 13510000535586

Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Gia Định

Nội dung: Nộp tiền vào TK 068C...............................Tên chủ TK: ....................................................
Nộp tiền vào TK 068C ...............................Tên chủ TK: ....................................................
Chủ tài khoản cam kết:
-

Cung cấp thông tin về việc chuyển khoàn, số tài khoản nêu trên là hoàn toàn chính xác.

-

Đã đọc, hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về quy định trong giao dich chuyển khoản trực
tuyến. Chủ tài khoản thừa nhận rằng trong giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro
tiềm tàng như chậm, lỗi, bị đứt đường truyền…, khi đã sử dụng dịch vụ này, chủ tài
khoản chịu trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, theo dõi để đảm bảo tất cả các yêu
cầu và chỉ thị của mình đã được VCSC thực hiện đúng.

-

Đồng ý để VCSC trích phí chuyển tiền ra bên ngoài (nếu có) từ TK GDCK của mình.

-

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày các giao dịch chuyển khoản được hoàn tất mà
chủ TK không có khiếu nại thì VCSC được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý (nếu có) liên
quan đến các giao dịch chuyển tiền đó.

-

Giấy đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản này là bộ phận không tách rời của “Hợp đồng
dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến” đã được ký giữa Khách hàng và Công ty.

Giấy đăng ký này thay thế các Giấy đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản trước thời điểm này,
có hiệu lực kể từ ngày đăng ký.
………., ngày… … tháng … … năm 20...
Chủ Tài Khoản

Nhân viên

Kiểm soát

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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