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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TẠI MBS 

Khách hàng mở tài khoản tại MBS cần trực tiếp đến các điểm giao dịch của MBS. Các giấy tờ Khách hàng cần cung cấp cho MBS để mở tài 

khoản như sau: 

  

CÁ NHÂN 

TỔ CHỨC 

Tổ chức là Quỹ Đầu tư Tổ chức không phải là Quỹ Đầu tư 

Trong nước  CMND còn  hiệu lực pháp lý 

Trường hợp Ủy quyền: 

 Hợp đồng ủy quyền và có xác 

nhận của chính quyền địa 

phương hoặc được công chứng 

theo quy định của Pháp luật; 

 CMND của bên nhận ủy quyền 

còn hiệu lực pháp lý. 

 Hợp đồng mở tài khoản không 

lưu ký tại MBS của Quỹ; 

 Bản sao công chứng CMND 

còn hiệu lực pháp lý hoặc Hộ 

chiếu của đại diện theo pháp 

luật và người được ủy quyền 

(nếu có). 

 Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD, 

Mã số thuế; 

 Bản sao CMND còn hiệu lực pháp lý 

của người đại diện theo pháp luật. 

Trường hợp Ủy quyền: 

 Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận 

của chính quyền địa phương hoặc 

được công chứng theo quy định của 

Pháp luật; 

 CMND của bên nhận ủy  quyền còn 

hiệu lực pháp lý. 

Nước ngoài  Giấy đề nghị cấp Mã số GDCK 

theo Mẫu biểu của MBS (là Phiếu 

thông tin về KH); 

 Lý lịch tư pháp kèm theo bản 

dịch tiếng Việt (được công chứng 

và hợp pháp hóa lãnh sự); 

 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn 

hiệu lực. 

Trường hợp Ủy quyền 

 Hợp đồng ủy quyền và có xác 

nhận của chính quyền địa 

 Hợp đồng mở tài khoản không 

lưu ký tại MBS (bản tiếng Anh 

và bản tiếng Việt); 

 Giấy chứng nhận Mã số đăng 

ký GDCK được cấp bởi VSD; 

 Bản sao công chứng CMND 

còn hiệu lực pháp lý hoặc Hộ 

chiếu của đại diện theo pháp 

luật và người được ủy quyền 

(nếu có). 

 Giấy đề nghị cấp Mã số GDCK theo 

mẫu biểu của MBS; 

 Bản sao Giấy phép ĐKKD, kèm 

theo bản dịch tiếng Việt (đã được 

công chứng và hợp pháp hóa lãnh 

sự). 

Trường hợp Ủy quyền 

 Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận 

của chính quyền địa phương hoặc 

được công chứng theo quy định của 

Pháp luật (Nếu người nhận ủy 
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phương hoặc được công chứng 

theo quy  định của Pháp luật.  

(Nếu người nhận ủy quyền là 

người nước ngoài, tài liệu này 

phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự); 

 Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ 

chiếu còn hiệu lực pháp lý. (Nếu 

người nhận ủy quyền là người 

nước ngoài, tài liệu này phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự); 

 Lý lịch tư pháp (Nếu  người nhận 

ủy quyền là người nước ngoài, 

tài liệu này phải được công 

chứng và hợp pháp hóa lãnh sự). 

quyền là người nước ngoài, tài liệu 

này phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự); 

 Bản sao hợp lệ CMND hoặc Hộ 

chiếu còn hiệu lực pháp lý (nếu 

người nhận ủy quyền là người nước 

ngoài, tài liệu này phải được hợp 

pháp hóa lãnh sự); 

 Lý lịch tư pháp (nếu người nhận ủy 

quyền là người nước ngoài, tài liệu 

này phải được công chứng và hợp 

pháp hóa lãnh sự). 

 

 Kể từ ngày 01/8/2011, Nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán (CTCK) khác 

nhau. Tại mỗi một CTCK, Nhà đầu tư được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán; 

 Trong hồ sơ mở tài khoản tại CTCK thứ hai trở đi, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin: Số lượng tài 

khoản giao dịch chứng khoán đã mở mà Nhà đầu tư đứng tên hoặc Nhà đầu tư ủy quyền, mã số các tài khoản và tên CTCK 


