
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

(mẫu dành cho nhà đầu tư cá nhân) 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN- HÀ NỘI (SHS) 

Tên Tôi là:  ………………………………………………………………………………….. 
Là chủ sở hữu tài khoản chứng khoán số: 0 6 9 C        

Căn cứ hợp đồng mở tài khoản chứng khoán số ………………..và sự thay đổi thông tin trên thực tế, Tôi đề 

nghị Công ty Cổ phần chứng khoán Sài gòn – Hà Nội (SHS)  cập nhật các thông tin tài khoản chứng khoán với 

nội dung như sau: 

 

 Thông tin đã đăng ký Thông tin mới thay đổi 

 Thay đổi thông tin CMND 

Số CMND: …………………………….………..….. 

Ngày cấp: …………………………………………. 

Nơi cấp: …………………………………………… 

Số CMND: ………………………………..….…….. 

Ngày cấp: …………………………………..………. 

Nơi cấp: …………………………………………… 

 Thay đổi chữ ký 

 

 

 

 

 

 Thay đổi địa chỉ liên lạc 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 Thay đổi địa chỉ Email 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

Thay đổi tài khoản chuyển tiền trực tuyến 

 Số TK tại Ngân hàng Tên chủ tài khoản 

  

  

  

  

  
 

Số TK tại Ngân hàng Tên chủ tài khoản 

  

  

  

  

  
 



 Thay đổi số điện thoại  

……………………………………………………… 

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

 Thay đổi liên quan tới thẻ OTP 

 Dịch vụ yêu cầu Chữ ký chủ tài khoản 

Cấp lại mật khẩu đăng nhập  

Đăng ký mất thẻ  

Ngừng sử dụng thẻ  

Cấp lại thẻ mới    
 

 Các thay đổi khác 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

…..………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

Giấy đề nghị này có hiệu lực kể từ ngày 

…………………………………………………………………………. 
Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với đề nghị thay đổi thông 
tin này. 

 

                                                                                       ………….. , ngày  …….   tháng ……  năm 20… 

Chủ tài khoản 

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nhân viên tư vấn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đại diện SHS 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


