
Kính gửi quý Khách hàng,

BVSC vừa ra mắt tính năng Mở tài khoản trực tuyến xác thực bằng eKYC, giúp khách 
hàng có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán với đầy đủ các tính năng ưu việt vào 
bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu. 

Bên cạnh đó Quý Khách sẽ nhận ngay 100.000 đồng tại lần đăng nhập đầu tiên vào tài 
khoản và nhận thêm 100.000 đồng khi giới thiệu một người bạn mở tài khoản mới đăng 
nhập thành công (Mã giới thiệu là số tài khoản của Quý Khách, ví dụ tài khoản 
001C123456 thì mã giới thiệu là 001C123456).

Chỉ mất 30 giây để sở hữu tài khoản Giao dịch chứng khoán tại BVSC.

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ VỚI BVSC

Bước 1
QUÉT MÃ QRCODETẢI ỨNG DỤNG 

Tìm và tải ứng dụng BVSC Mobile 
trên các chợ ứng dụng

Bước 2
MỞ ỨNG DỤNG 
Mở ứng dụng và chọn 
“Mở tài khoản trực tuyến”

Bước 3
CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khách hàng nhập số điện thoại/Email, hệ thống sẽ xác 
thực số điện thoại của Quý khách

Quý khách nhập mã người giới thiệu hoặc mã môi giới 
(nếu có)

Bước 4
CHỤP ẢNH GIẤY TỜ TÙY THÂN

Lựa chọn loại giấy tờ và chụp 
ảnh giấy tờ theo hướng dẫn trên 
màn hình

Bước 5
XÁC THỰC KHUÔN MẶT

Xác thực khuôn mặt
theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 6
CHỌN SỐ TÀI KHOẢN
VÀ THIẾT LẬP MẬT KHẨU/PIN ĐẶT LỆNH

Quý Khách vui lòng thực hiện theo hướng 
dẫn chi tiết trên màn hình 

Bước 7
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, KIỂM TRA LẠI 

THÔNG TIN VÀ HỢP ĐỒNG 

Xem lại thông tin cá nhân đã cung cấp (có thể sửa lại địa 
chỉ liên hệ nếu chưa chính xác), 

đăng ký tài khoản ngân hàng nhận chuyển tiền và 
kiểm tra kỹ mẫu hợp đồng mở tài khoản 

Bước 8

MỞ TÀI KHOẢN THÀNH CÔNG

Quý Khách hàng có thể sử dụng tài khoản vừa đăng ký để giao dịch ngay lập tức
Đồng thời, BVSC sẽ gửi email thông báo mở tài khoản thành công và hướng dẫn 
hoàn các thủ tục cần thiết.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình mở tài 
khoản, vui lòng liên hệ với BVSC theo số Hotline 24/7 

(84-24) 3928 8888 (tại Hà Nội) 
hoặc (84-28) 3821 8564 (Tại Tp. HCM).

Trân trọng cảm ơn!

Mở tài khoản trực tuyến

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn A

NguyenvanA@gmail.com

Nguyễn Văn A


