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HƯỚNG DẪ
I. Phương thức mở tài khoả

-  Mở tại ASC:  

            Phòng DVKH 

Lầu 5A, 

-  Mở tại địa điểm thuận l

II. Hồ sơ mở tài khoản GDCK

Giấy tờ nhà đầu tư cần cung 

1. Cá nhân trong nước:

• 01 bản photo CMND kèm b

2. Tổ chức trong nước 

• 01 Bản sao hợp lệ Giấ

• 01 Bản sao CMND của ngư

• 01 Bản sao hợp lệ Giấ

• 01 Bản chính giấy ủy quy

• 01 Bản sao CMND/Hộ

• Các văn bản khác (nếu có)

Hồ sơ mở tài khoản do ASC cung c

• 1  Phiếu yêu cầu mở TKGDCK

• 2 Hợp đồng Mở TK GDCK

• 2 Hợp đồng giao dịch tr

• 2 Phụ lục Hợp đồng giao d

III. Hướng dẫn nộp / rút tiền 

1. Hướng dẫn nộp tiền 

KH có thể đến bất kỳ địa đi
nộp tiền như sau: 

- Tên tài khoản: Công ty c

- Số tài khoản: 119 10 000 165 532

- Tại ngân hàng : BIDV CN Nam k

- Nội dung : Nộp tiền vào tài kho

2. Hướng dẫn rút tiền/ chuy

- KH chuyển trực tiếp trên web: 
kèm) 

- KH liên hệ trực tiếp vớ

ỨNG KHOÁN CHÂU Á 

c Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, Tp HCM 

Fax: +848 38 248 655 – www.asias.com.vn 

ẪN MỞ TK GDCK TẠ
ản:   

Phòng DVKH – Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu 

u 5A, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

n lợi cho khách hàng và  ASC 

n GDCK 

n cung cấp khi mở tài khoản: 

c: 

kèm bản gốc còn hiệu lực 

 

ấy phép thành lập/Giấy đăng ký doanh nghiệp

a người đại diện theo pháp luật 

ấy đăng ký mẫu dấu  

y quyền người đại diện có xác nhận của tổ chứ

ộ chiếu của người được ủy quyền ( nếu có) 

u có) 

n do ASC cung cấp gồm : 

TKGDCK 

TK GDCK 

ch trực tuyến 

ng giao dịch trực tuyến 

n  

n vào tài khoản giao dịch chứng khoán 

a điểm nào của ngân hàng BIDV để nộp tiền. KH 

n: Công ty cổ phần Chứng Khoán Châu Á 

n: 119 10 000 165 532 

i ngân hàng : BIDV CN Nam kỳ khởi nghĩa – Tp.HCM 

n vào tài khoản chứng khoán số 106C xxxxxxxx-

chuyển tiền từ TK giao dịch chứng khoán:

p trên web: https://trading.asias.com.vn ( theo hư

ới phòng DVKH : 08.38274185 ( kèm CMND B

ẠI ASC 

hoán Châu Á 

Chí Minh 

p 

ức ( nếu có) 

n. KH điền vào phiếu 

- Nguyễn Văn A 

: 

( theo hướng dẫn đính 

( kèm CMND Bản chính) 


