
 
  
 
 

 

                                                                                                                Ngày….…tháng….…năm………. 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA ĐIỆN THOẠI 

(Áp dụng cho khách hàng là Cổ đông Công ty Than) 

1. Thông tin khách hàng: 

Tên khách hàng:  ...............................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .......................................................................................................................  

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

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại:……………………… Email: …………………………………….………….. 

Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 

0 6 1 C       

 

2. Phần đề nghị:  

     Kính đề nghị Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) cung cấp các dịch vụ cho tôi 

như sau: 

- Dịch vụ chuyển tiền bằng hình thức xác nhận qua điện thoại; 

- Dịch vụ chuyển tiền cổ tức: Ủy quyền cho Quý Công ty trích toàn bộ số tiền cổ tức mã cổ 

phiếu …….. từ tài khoản chứng khoán số 061C……………… để chuyển về Tài khoản Ngân 

hàng theo thông tin như sau: 

STT Số tài khoản Tên chủ tài khoản Tên ngân hàng 

1    

Lưu ý: Chủ tài khoản Ngân hàng phải trùng với Chủ tài khoản chứng khoán. 

3. Xác nhận của khách hàng:  

- Tôi xác nhận các thông tin trên là chính xác và đầy đủ. 

- Tôi đã đọc và đồng ý với các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ này và các rủi ro có 

liên quan khi sử dụng dịch vụ và hoàn toàn tự nguyện đăng ký dịch vụ này. 

 

KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI THỰC HIỆN TỔNG GIÁM ĐỐC 

                  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) 
Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower,  số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy,  Hà Nội 
Điện thoại: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088 

Email: info@gtjas.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn  


