
Số tài khoản giao dịch: 1 0 5

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

II. LÀ NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Mã CK

1

2

3

4

5

III. KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Mã CK

1

2

3

4

5

Ghi chú:  (*) Điền "Người nội bộ" hoặc "Người có liên quan của người nội bộ"

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Phiếu này và tài liệu kèm 

theo (nếu có).

………….,Ngày………..tháng………năm………….

NHÂN VIÊN XÁC THỰC KHÁCH HÀNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁTNHÂN VIÊN THỰC HIỆN

(Áp dụng đối với trường hợp Khách hàng đã là Người nội bộ/Người có liên quan của Người nội bộ của các tổ chức phát 

hành nhưng có thay đổi và không còn là Người nội bộ/Người có liên quan của Người nội bộ của các tổ chức phát hành)

Tên tổ chức phát hành (TCPH) Quan hệ cũ với TCPH (*) Ngày hiệu lực

PHIẾU ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI 

CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Số/……………../HĐM&SDTK /TCBS

Phiếu này là một phần không tách rời của các văn bản, giấy tờ, tài liệu đã ký giữa Khách hàng và TCBS liên quan đến 

việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng các dịch vụ tại TCBS.

Tên tổ chức phát hành (TCPH) Quan hệ với TCPH (*)
Chức vụ tại TCPH/

Mối quan hệ với người nội bộ của TCPH

Tên cá nhân/tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/ĐKKD:…………………………Ngày cấp………………………………Nơi cấp……………………………………

Số hộ chiếu (áp dụng đối với KHCNNN) ………………………Ngày cấp……………………Nơi cấp…..…………………………..

Trading Code (áp dụng đối với KHNN) …………………………Ngày cấp…………………...Nơi cấp.………………………………

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ):……..………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/hộ chiếu :………………………….Ngày cấp:……………………………………Nơi cấp:…………………………

Mẫu CBTT_01


