CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

GIẤY ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Đi kèm cùng Hợp đồng số ……………./HĐTK-PTSV và phụ lục hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán)

SỐ TÀI KHOẢN

0

1

0

C

Để lựa chọn dịch vụ tiện ích do Pinetree cung cấp, Khách hàng ký chọn vào các dịch vụ sau.
STT

Khách hàng
ký xác nhận

Dịch vụ tiện ích

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH CƠ BẢN
1

Giao dịch tiền và chứng khoán qua tổng đài điện thoại Pinetree:
Mật khẩu giao dịch: ……………………………

2

Giao dịch trực tuyến

3

Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

4

Nhận Báo cáo Tổng hợp tài khoản hàng tháng qua email

5

Nhận bản tin Pinetree qua email
Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến (Khách hàng đăng ký tài khoản ngân hàng chính
chủ để thực hiện rút tiền trực tuyến)

6

Tài khoản:
Chủ tài khoản: ……………………..……………………………………………………………
Số tài khoản: ……………..……………………………………………………………………..
Tại Ngân hàng: …………………………………… Chi nhánh ………………………………

7

Đăng ký sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích cơ bản trên

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH NÂNG CAO
1

Thông báo khớp lệnh qua SMS (880 VNĐ/tin nhắn (đã bao gồm 10% VAT))

2

Thông báo phát sinh nộp, rút và chuyển khoản tiền qua SMS (880 VNĐ/tin nhắn (đã
bao gồm 10% VAT))
Kết nối BIDV@Securities (Khách hàng đăng ký tài khoản ngân hàng BIDV chính chủ)
Tài khoản:

3

Chủ tài khoản: ……………………..……………………………………………………………
Số tài khoản: ……………..……………………………………………………………………..
Tại Ngân hàng: BIDV
Chi nhánh ………………………………………

Khách hàng đã đọc và hiểu rõ về các dịch vụ tiện ích mà Pinetree cung cấp bao gồm lợi ích, rủi ro trong hợp đồng
mở tài khoản chứng khoán và phụ lục hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Khách hàng hoàn toàn tự
nguyện đăng ký các tiện ích trên.
Lưu ý: Mật khẩu đăng nhập/Mật khẩu đặt lệnh sẽ được cung cấp cho Khách hàng sử dụng bằng
Email/SMS từ hệ thống của Pinetree. Số điện thoại được phép giao dịch qua tổng đài điện thoại/Email trao
đổi chính thức là số điện thoại/Email mà Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch
chứng khoán. Khách hàng có thể đăng ký thêm các phương thức xác thực bảo mật gia tăng ở Giấy đăng
ký bảo mật bổ sung.
Hà Nội, ngày…… tháng …… năm 20……
KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

PHÒNG DVKH
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PINETREE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

