Mẫu BM 15/QĐ-TT-08
Giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán
dành cho khách hàng là cá nhân

BIDV

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN
Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Quang Trung
I. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ

CHỦ TÀI KHOẢN
HỌ VÀ TÊN
Ngày tháng năm sinh:
Ngƣời không cƣ trú (Đánh dấu vào ô vuông)
Địa chỉ
Số CMTND/HC
Điện thoại (nếu có)
CHỮ KÝ 1

Giới tính: Nam/Nữ
Nơi cấp

Ngày cấp
SỐ FAX (nếu có)

CHỮ KÝ 2

NGƢỜI ĐƢỢC CHỦ TÀI KHOẢN UỶ QUYỀN THƢỜNG XUYÊN (nếu có)
HỌ VÀ TÊN:
Ngày tháng năm sinh:
Giới tính: Nam/Nữ
Ngƣời không cƣ trú (Đánh dấu vào ô vuông)
Địa chỉ
Số CMTND/HC
Ngày cấp
Nơi cấp
Điện thoại (nếu có)
SỐ FAX (nếu có)
Thời hạn ủy quyền:
CHỮ KÝ 1
CHỮ KÝ 2

NGƢỜI GIÁM HỘ (nếu có)
HỌ VÀ TÊN
Ngày tháng năm sinh:
Ngƣời không cƣ trú (Đánh dấu vào ô vuông)
Địa chỉ
Số CMTND/HC
Điện thoại (nếu có)
CHỮ KÝ 1

Giới tính: Nam/Nữ

Ngày cấp
SỐ FAX (nếu có)

CHỮ KÝ 2

NGƢỜI ĐƢỢC CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN TỪ CHỦ TÀI KHOẢN
(Trong trƣờng hợp phát sinh thừa kế, tuyên bố mất tích)
HỌ VÀ TÊN
Ngày tháng năm sinh:
Giới tính:
Nam/Nữ
Ngƣời không cƣ trú (Đánh dấu vào ô vuông)
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NGÀY BAN HÀNH:

Nơi cấp

/

/2007

CHỮ KÝ 1

CHỮ KÝ 2

NGÀY HIỆU LỰC: 19/11/ 2007

Địa chỉ
Số CMTND/HC:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Điện thoại (nếu có)
PHƢƠNG THỨC SỬ DỤNG CHỮ KÝ TRÊN CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG
CHỦ TÀI KHOẢN

KHÁC

II. UỶ QUYỂN CHO NGÂN HÀNG
1. NGÂN HÀNG ĐƢỢC UỶ QUYỀN:
Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Chi nhánh Quang Trung (sau đây gọi là Ngân hàng).
2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Uỷ quyền cho Ngân hàng sử dụng tài khoản này của tôi để thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Công ty
Chứng khoán Quốc Gia, (sau đây gọi là Công ty Chứng khoán) trong phạm vi các nội dung đƣợc uỷ quyền sau:
2.1. Cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán nhƣ: thông tin về chủ
tài khoản, số dƣ tài khoản cho Công ty Chứng khoán.
2.2 Phong toả tài khoản của tôi tới khi có kết quả khớp lệnh do công ty chứng khoán gửi đến trong trƣờng
hợp: tôi đặt lệnh giao dịch tại Công ty Chứng khoán (phong toả số tiền bằng giá trị mua + chi phí phát sinh)
hoặc khi Công ty Chứng khoán không thể kết nối với ngân hàng (phong toả toàn bộ số tiền trên tài khoản).
2.3. Thực hiện thanh toán tiền mua chứng khoán và các khoản chi phí phát sinh trong giao dịch mua bán
chứng khoán cho Công ty Chứng khoán trong phạm vi số tiền phải thanh toán thể hiện trên kết quả khớp lệnh
từ Công ty Chứng khoán gửi đến.
Đề nghị Ngân hàng mở cho tôi tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán, loại tiền VND. Tôi cam kết hoàn toàn
chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của Nhà nƣớc và Ngân hàng. Mẫu dấu, chữ ký
đăng ký trên đây có giá trị từ ngày ... / .../ ..... đến ngày(1) ……….
(1) Đến ngày: ghi rõ ngày, tháng, năm hoặc đến ngày đăng ký lại

………, ngày… tháng …. năm……..
CHỦ TÀI KHOẢN
(ký, ghi rõ họ và tên)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Giao dịch viên
Kiểm soát

Phê duyệt

Ngƣời nhập thông tin vào máy

PHẦN THEO DÕI CÁC TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
SỐ TÀI KHOẢN

BM:16/QĐ-TT-08

TÊN TÀI
KHOẢN

LOẠI
TIỀN TỆ

NGÀY BAN HÀNH:

NGÀY MỞ

/

/2007

NGÀY ĐÓNG

GIAO DỊCH VIÊN

NGÀY HIỆU LỰC:19 /11/ 2007

