
    

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  

Khách hàng tới trụ sở của OCS tại các địa chỉ: 

Tại TP.Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1  Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Tại TP. Hồ Chí Minh: Tầng M, Tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 

Khách hàng trong nước cần cung cấp các giấy tờ sau 

- Khách hàng cá nhân: 01 bản photo CMND còn hiêu lực.  

- Khách hàng tổ chức:  

o 01 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập;  

o 01 Giấy uỷ quyền người đại diện giao dịch cho công ty (nếu có, ghi rõ phạm vi ủy quyền).  

o 01 Giấy uỷ quyền người giao nhận chứng từ với OCS (ghi rõ phạm vi uỷ quyền);  

o 01 Bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền giao dịch cho công 

ty (nếu có) và người được uỷ quyền giao nhận chứng từ (nếu có) 

Khách hàng nước ngoài cần cung cấp các giấy tờ sau 

- Mã số giao dịch dịch được cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Trading Code) 

- Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam (Capital Contribution Account – CCA) 

Ngoài ra, khách hàng cá nhân cần bổ sung: 

o 01 Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực  

o 01 Bản sao Thị thực hoặc Giấy đăng ký tạm trú còn hiệu lực  

o 01 Bản sao Lý lịch tư pháp  

Các giấy tờ, văn bản trên cần được dịch ra tiếng Việt bởi cơ quan công chứng/dịch thuật được Pháp luật 

Việt Nam công nhận  

Các Khách hàng là pháp nhân: tùy theo loại hình của khách hàng là Quỹ đầu tư chứng khoán, Tổ chức 

không thuộc loại hình quỹ mà OCS sẽ tư vấn khách hàng về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng 

khoán tại Việt Nam   

 

Mọi thắc mắc, Qúy Khách hàng vui lòng liên hệ: 

- Phòng DVKH tại OCS Hội sở - Điện thoại: 04.37726699, máy lẻ: 214. 

- Phòng DVKH tại OCS CN Sài Gòn – Điện thoại: 08.62906296, máy lẻ 711.  

 


