HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
Bước 1: Quý khách truy cập vào website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree theo đường dẫn sau:
www.pinetree.vn
Bước 2: Nhấp chuột vào “MỞ TÀI KHOẢN” như hình dưới:

Bước 3: Sau khi chọn “MỞ TÀI KHOẢN”, Quý khách sẽ được chuyển đến trang điền thông tin mở tài khoản.
Quý khách vui lòng điền thông tin đầy đủ và chính xác (theo mẫu ở dưới) để Chuyên viên dịch vụ khách hàng
có thể tiếp cận Quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quý khách vui lòng nhấp vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ” sau khi đã
đọc và đồng ý với các Điều khoản đó. Sau đó ấn Tiếp tục.

Quý khách điền chính xác & đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó ấn Tiếp tục.

Bước tiếp theo Quý khách điền thông tin Tài khoản ngân hàng để sử dụng cho việc rút tiền. Tại bước này,
trong trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, Quý khách có thể bỏ qua và bổ sung thêm tài khoản sau khi
Đăng ký mở tài khoản thành công.

Để hỗ trợ cho việc hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản nhanh chóng và đơn giản hơn, Quý khách vui lòng chụp
2 mặt CMND/CCCD và tải ảnh lên form đăng ký để xác thực chủ tài khoản.
Sau đó, Quý khách ấn vào nút “Hoàn thành” để hoàn tất thủ tục mở tài khoản chứng khoán online.
Ngay sau khi gửi thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông báo của Pinetree đăng ký tài khoản thành công như
sau:

Bước 4: Quý khách kiểm tra hòm thư điện tử (email) hoặc tin nhắn điện thoại theo thông tin đăng ký khi mở tài
khoản. Thông tin số tài khoản và các mật khẩu trên email thông báo như sau:

THÔNG BÁO MỞ TÀI KHOẢN
ACCOUNT OPENING ANNOUCEMENT
Kính gửi Quý Khách hàng (Dear Mr./Ms.) Nguyễn Văn B,
Dịch vụ Giao dịch điện tử (Online Trading) cho tài khoản giao dịch 010C000294 của Quý khách tại CTCP
chứng khoán Pinetree (Pinetree) đã được mở theo thông tin sau: (Your Online Trading account at Pinetree
Securities Corporation (Pinetree) has been activated with information as follows):
o

Tên đăng nhập (Username): 010C000294

o

Mật khẩu đăng nhập (Password): 545629

o

Mật khẩu đặt lệnh (Password for trading system): 545629

Quý khách có thể truy cập hệ thống giao dịch WebTrading của Pinetree theo đường dẫn sau đây (You can
access Pinetree’s WebTrading systems by clicking on the link a follows):
https://trading.pinetree.vn
Để nhận sự trợ giúp, xin Quý khách vui lòng liên hệ tới Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Pinetree Contact Center
theo số 024 6282 3535 (Please contact Pinetree Call Center (+84) 24 6282 3535 for assistance).
Trân trọng (Best regards)!

Bước 5 : Đăng nhập phần mềm giao dịch
Cách 1: Đăng nhập tài khoản trực tiếp ngay sau khi Đăng ký mở tài khoản thành công.

Cách 2: Quý khách vào trang chủ của Pinetree http://pinetree.vn/ và nhấp chuột vào thanh “GIAO
DỊCH NGAY”.

Cách 3: Truy cập trực tiếp vào phần mềm giao dịch “PINETREE PRO TRADING” – thông qua link:
https://trading.pinetree.vn
Hình ảnh bên dưới là màn hình đăng nhập:

Ngay sau khi đăng nhập bằng số tài khoản và mật khẩu từ email. Quý khách có thể trải nghiệm hệ thống giao
dịch “PINETREE PRO TRADING” với đầy đủ tiện ích.

Để thực hiện kích hoạt tài khoản hoặc chọn lại số tài khoản, Quý khách xin vui lòng liên hệ ngay với
Tổng đài Pinetree: 024 6282 3535 để các Chuyên viên Tư vấn hỗ trợ Quý khách.

CHÚC QUÝ KHÁCH GIAO DỊCH THÀNH CÔNG!

