
 

 
 

HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI 

 
 
 

 
Tên 

 
Tài liệu yêu cầu Mẫu Số lượng 

 
Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán  
 

1 

 

Giấy yêu cầu cấp mã số giao dịch chứng khoán 
 

Securities trading 
code_for Individual.pd 

01 bản gốc 

2 
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 

(trong trường hợp lưu ký tại BVSC)  
BVSC 01 bản gốc 

3 Ủy quyền cho BVSC hoàn thiện thủ tục xin cấp 
mã số giao dịch chứng khoán Power of attoney for 

trading code.pdf  

03 bản gốc 

4 Hộ chiếu của nhà đầu tư Nhà đầu tư 01 bản sao, công 
chứng 

Hồ sơ mở tài khoản góp vốn (CCA ) 
Danh mục tài liệu CCA có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau 

1 Giấy đề nghị mở tài khoản CCA BIDV_Application for 
opening CCA_individu 

02 bản gốc 

2 Hộ chiếu của nhà đầu tư Nhà đầu tư 01 bản sao, công chứng 

3 Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch 
chứng khoán VSD 01 bản sao 

 
Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại BVSC 
 

http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.1-Securities trading code Application form for individual.pdf�
http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.2-Power of attorney for register code.pdf�
http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.3-Registerd customer information-individual.pdf�


 

 
Note: Đối với khách hàng hiện ở nước ngoài và có nhu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại 
BVSC, tất cả các giấy tờ, tài liệu yêu cầu phải công chứng chữ ký tại nước sở tại hoặc công chứng tại 
Phòng Tư pháp của các quận tại Việt Nam. 
 

1 

 

Giấy đề nghị kiêm  

Hợp đồng mở tài khoản 

Lưu ký 

tại BVSC Account Agreement 
custody at BVSC.pdf  02 bản gốc 

Không lưu ký 

tại BVSC Account Agreement 
without custody at BV 

3 Hợp đồng ủy quyền (nếu có) 

 

Authorization 
form_individual _indiv 

03 bản gốc, công chứng.  

4 Hộ chiếu của người được uỷ quyển Nhà đầu tư 01  bản sao, công chứng  

http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.4-Account Agreement custody at BVSC-Individual.pdf�
http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.5-Account Agreement without custody at BVSC-Individual.pdf�
http://www.bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/KHTC-CNNN/3.6-Authorization contract.pdf�

