
  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE 
Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

Tel:  (+84) 24 6276 1818                               Website: www.pinetree.vn 

Fax: (+84) 24 6275 0077                                Email:    contact@pinetree.vn 

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

Căn cứ Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số giữa Khách hàng và Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree 

(Pinetree), cùng các phụ lục đính kèm (gọi chung là Hợp đồng Mở Tài khoản). 

I. BÊN YÊU CẦU 

Tài khoản số: 

 

Tên chủ tài khoản:  ...........................................................................................................................................................................  

ĐKKD/CMND số: ...............................................  Ngày cấp: ……/……/………  Nơi cấp:  ..........................................................  

Người yêu cầu:  ................................................................................................................................................................................  

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

Tư cách pháp lý của người yêu cầu:  

 Là Chủ tài khoản   Là Người đại diện cho chủ tài khoản  Là Người được chủ tài khoản ủy quyền 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU 
Đề nghị Pinetree điều chỉnh/bổ sung một số thông tin Khách hàng trong Hợp đồng Mở Tài khoản mà khách hàng ký chọn dưới 

đây:  

STT 
Loại thông tin được 

điều chỉnh/ 
bổ sung 

Thông tin trước khi điều chỉnh/bổ sung Thông tin sau khi điều chỉnh/bổ sung 
Khách 

hàng ký 

1 Họ tên 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

2 Ngày sinh ………………………………………… …………………………………………  

3 Giới tính ………………………………………… …………………………………………  

4 

- Số CMND/ĐKKD 

- Nơi cấp 

- Ngày cấp 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

5 

- Số tài khoản ngân 
hàng rút tiền 

- Tên ngân hàng 

- Chi nhánh NH 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

6 Email 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

0 1 0 C       



  

STT 
Loại thông tin được 

điều chỉnh/ 
bổ sung 

Thông tin trước khi điều chỉnh/bổ sung Thông tin sau khi điều chỉnh/bổ sung 
Khách 

hàng ký 

7 Điện thoại/Di động 
………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

8 Địa chỉ liên lạc 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

9 Địa chỉ thường trú 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

10 Chữ ký    

III. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 

Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và việc điều chỉnh thông tin theo những 

nội dung tại phiếu yêu cầu này.  

IV. HIỆU LỰC CỦA YÊU CẦU 

Phiếu yêu cầu này được lập ngày ……/……/……… tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, có hiệu lực kể từ ngày 

Pinetree xác nhận đồng ý; được coi là Phụ lục không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản và được lập thành 02 (hai) bản có 

giá trị pháp lý ngang nhau, Khách hàng giữ 01(một) bản, Pinetree giữ 01(một) bản.  

KHÁCH HÀNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

Chuyên viên DVKH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA PINETREE 

Tại ngày ……/……/20…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: Chủ tài khoản chỉ được phép đề nghị thay đổi thông tin cá nhân của Chủ tài khoản. Người nhận uỷ quyền toàn phần 

chỉ được phép đề nghị thay đổi thông tin cá nhân của mình. 

 


