ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
(Mẫu dành cho khách hàng cá nhân trong nước)
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)
THÔNG TIN HIỆN TẠI CỦA CHỦ TÀI KHOẢN/ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN TẠI VCSC
Tên Khách hàng: ...........................................................................................................................................................................
Là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán: 068C ........................................
Số CMND/CCCD: ............................................................. Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp: ................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................... ...................................................................................................................................
Số điện thoại: ............................................. Email:..........................................................................................................................
Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt cho phép tôi được thay đổi những thông tin sau:

A.THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CHỦ TÀI KHOẢN (chỉ điền những thông tin thay đổi)

□Tên Khách hàng: ..................................................................................................................................................................
□Số CMND/CCCD: .................................................... □ Ngày cấp: ....................................... □Nơi cấp: ...........................
□Địa chỉ liên hệ: ................................... ..................................................................................................................................
□Số điện thoại: ..................................... □ Email: ..................................................................................................................
□Chữ ký mẫu của khách hàng (Việc thay đổi chữ ký mẫu, cần thực hiện dưới sự xác nhận của NV phòng DVKH hoặc Cơ
quan có chức năng)
Chữ ký cũ (Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký mới (Ký và ghi rõ họ tên)
Chữ ký lần 1

Chữ ký lần 2

B.THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (chỉ điền những thông tin thay đổi)
Chỉ áp dụng đối với thay đổi Thông tin cá nhân, không áp dụng đối với thay đổi nội dung ủy quyền

□Tên Khách hàng: ..................................................................................................................................................................
□Số CMND/CCCD: .................................................... □Ngày cấp: ....................................... □Nơi cấp: ............................
□Địa chỉ liên hệ: ..................................... ................................................................................................................................
□Số điện thoại: ....................................... □Email: .................................................................................................................
□Chữ ký mẫu của khách hàng (Việc thay đổi chữ ký mẫu, cần thực hiện dưới sự xác nhận của NV phòng DVKH hoặc Cơ
quan có chức năng)
Chữ ký cũ (Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

Chữ ký mới (Ký và ghi rõ họ tên)
Chữ ký lần 1
Chữ ký lần 2

□ Bản sao CMND/CCCD
□ Các giấy tờ khác (bản sao) .............

Tôi xin thông báo tới Quý Công ty về việc thay đổi Thông tin đã đăng ký, đảm bảo các Thông tin thay đổi là chính xác, có hiệu lực
pháp lý cuối cùng thay thế các Thông tin đã đăng ký tương ứng trước đó, đồng thời cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi
thông tin cung cấp.

XÁC NHẬN CỦA VCSC

…………………, ngày…… tháng …… năm ……
KHÁCH HÀNG
(Chữ ký mới và ghi rõ họ tên)

