
HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN EKYC 

Để thực hiện đăng ký mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuẩn bị:  

- Bản gốc hoặc hình chụp màu CMND hoặc CCCD còn hiệu lực, không bị mờ, bóng, mất góc.  

-  Sử dụng máy tính hoặc điện thoại có camera 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỞ TÀI KHOẢN 

BƯỚC 1: XÁC THỰC THÔNG TIN 

 

Quý khách chọn loại giấy tờ, nhấn chuột vào chữ “BẮT ĐẦU” 

- Quý khách sử dụng camera của thiết bị để chụp ảnh CMND/CCCD hoặc tải file ảnh CMND 

/CCCD sẵn có. Quý khách lưu ý ảnh chụp đảm bảo không bị mờ, bóng để hệ thống có thể nhận 

diện và trích xuất thông tin chính xác. 



 

 



 

- Quý khách thực hiện quay video xác thực gương mặt làm theo hướng dẫn trong khung 

 

 
BƯỚC 2: XÁC THỰC CHỮ KÝ 

Quý khách tải file chữ ảnh chữ ký lên, vui long ký vào ghi rõ họ tên. 



 
BƯỚC 3: XÁC NHẬN THÔNG TIN 

- Hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin trên CMND/CCCD của Quý khách. Quý khách vui lòng 

kiểm tra lại các thông tin cá nhân và điều chỉnh (nếu cần).  

- Quý khách cung cấp thêm địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ mail  

- Quý khách lựa chọn Có/không mở hợp đồng giao dịch ký quỹ  

- Quý khách nhập thông tin số tài khoản ngân hang của quý khách  

- Quý khách nhập mã otp và ấn tiếp tục. 



 
 

BƯỚC 4: KÝ HỢP ĐỒNG 

Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông tin điều khoản hợp đồng, nhấn chuột “ Tôi đồng ý với các 

điều kiện và điều khoản trong hợp đồng” và nhấn chấp nhận. 



 
Hệ thống sẽ thông báo Quý khách mở tài khoản thành công. Quý khách vui lòng đăng nhập mail 

để lấy thông tin đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến và có thể nộp tiền để giao dịch ngay 

trong ngày. 



 
 

 

 


