PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Trụ sở chính: Tầng 2, 18 Lý Thường Kiệt, HK, HN

BM.01.05.QLNV Dành cho cá nhân trong nước
------------------------------------------------------------

Website: https://www.psi.vn
Email: dvkh@psi.vn
Hotline: 1900558838/02439872888

Số tài khoản

0

4

5

C

1. KHÁCH HÀNG

Họ và tên chủ tài khoản :
Số CMND :

Nơi cấp :

Ngày cấp :

Người ủy quyền: …………………………………………………………………………………………………..
Theo văn bản ủy quyền số:……………………………………………………… Ngày:…………………………
2. YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN

THÔNG TIN
LOẠI THÔNG TIN
ĐÃ ĐĂNG KÝ

SỬA ĐỔI

……………………………………………………

……………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ

..……………………………………………………

..…………………………………………………….

Email

……………………………………………..………

……………………………………………………...

Số điện thoại giao dịch

..…………………………………………………

..………………………………………………….....

Chữ ký chủ tài khoản

…………………………………………………

……………………………………………………

Họ và tên
Số CMND
Ngày cấp
Nơi cấp

Thay đổi đơn vị Quản lý
tài khoản/Nhân viên chăm
sóc tài khoản

3. YÊU CẦU THAY ĐỔI DỊCH VỤ

Dịch vụ

Đăng ký mới/thay đổi dịch vụ

Hủy dịch vụ

Đăng ký mới
Giao dịch trực
tuyến

Hủy dịch vụ

Mật khẩu xác thực cấp 2:
Chữ ký số

Smart OTP

SMS OTP

Mật khẩu tĩnh

Giao dịch qua

Số điện thoại đặt lệnh

điện thoại

(1)……………….. (2):………………

Hủy dịch vụ

Khách hàng ký nhận

Mua quyền nhận
tiền bán CK tự

Đăng ký dịch vụ

Hủy dịch vụ

động
Chuyển khoản ra bên ngoài
a/Ngân hàng:……………………………
Số tài khoản:……………………………
Chuyển tiền trực

Tên chủ tài khoản:…………………......

tuyến

Chuyển khoản ra bên ngoài

Hủy dịch vụ

b/Ngân hàng:……………………………
Số tài khoản:……………………………

Hủy dịch vụ

Tên chủ tài khoản:…………………......

4. CÁC YÊU CẦU THAY ĐỔI KHÁC

………………………………………………………………………………………………………………………….
5. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG
Bằng việc ký vào phiếu yêu cầu này, Khách hàng xác nhận các điều khoản sau:
-

Đã đọc và được giải thích/ hướng dẫn đầy đủ, hiểu rõ các quy định về sử dụng dịch vụ và các rủi ro có thể phát sinh trong quá
trình sử dụng các dịch vụ.

-

Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và dịch vụ là phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký
giữa Khách hàng và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

-

Cam kết các thông tin trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp, đề nghị PSI thực hiện
như Khách hàng đã yêu cầu ở trên.

Ngày……….. tháng……… năm……..

KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN ĐĂNG NHẬP THÔNG TIN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ đăng nhập thông tin

Người duyệt

