HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN
Bước 1: Đăng ký
Quý Khách hàng truy cập vào trang https://www.phs.vn/ chọn mục MỞ TÀI KHOẢN

Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản
Quý Khách hàng vui lòng chọn loại tài khoản đăng ký và nhập các thông tin cơ bản
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Bước 3: Upload 2 mặt CMND/CCCD
Quý Khách hàng chọn và upload ảnh CMND/CCCD từ file ảnh sẵn có.

Chọn ảnh mặt trước/mặt sau CMND/CCCD
từ hình có sẵn

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin
Quý Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin vào từng trường tương ứng.
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Bước 5: Xem điều khoản hợp đồng và xác thực mã CODE
Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ các thông tin Điều khoản & Điều kiền hợp đồng mở tài khoản giao dịch
chứng khoán, đánh dấu xác nhận đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện, xác thực mã CODE và nhấn
“Gửi thông tin” để gửi yêu cầu đăng ký Mở tài khoản trực tuyến.

Bước 6: Xác nhận mở tài khoản
Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin xác nhận mở tài khoản tới email của Quý Khách:
- Nếu thông tin chính xác, Quý Khách vui lòng chọn đường link Xác nhận yêu cầu mở tài khoản tại
email.
- Trường hợp thông tin Quý Khách mong muốn điều chỉnh lại các thông tin cá nhân đã nhập, vui lòng
chọn đường link điều chỉnh.
Sau khi xác nhận thông tin, Hợp đồng mở tài khoản sẽ gửi tự động tới email của Quý Khách.
PHS sẽ tiến hành mở tài khoản theo yêu cầu của Quý Khách trong vòng 24h. Sau khi mở tài khoản, Quý
Khách có thể nộp tiền và thực hiện giao dịch. Tiện ích chuyển tiền ra ngân hàng sẽ bị khóa cho tới khi
PHS nhận được bộ hồ sơ mở tài khoản của Quý khách.
Bước 7: Ký và gửi bổ sung hợp đồng
Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản, Quý Khách vui lòng chuẩn bị đầy đủ Bộ hồ sơ mở
tài khoản (theo hướng dẫn tại email) và gửi về PHS để được kích hoạt đầy đủ dịch vụ sử dụng tại PHS.
Quá thời hạn trên PHS chưa nhận được hồ sơ mở tài khoản của Quý Khách, chức năng đặt lệnh trên tài
khoản của Quý Khách sẽ bị phong tỏa cho đến khi Quý Khách hoàn tất hồ sơ mở tài khoản.
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