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GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). 

 

Tôi là: ........................................................................................................................................................... 

Số CMND/ĐKKD: .………...................... Ngày cấp: ....................... Nơi Cấp: .......................................... 

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

Số điện thoại: ................................................................................................................................................ 

Email: ............................................................................................................................................................ 

Họ tên chủ tài khoản: .................................................................................................................................... 

của tài khoản giao dịch chứng khoán số: 

 
 

A. Yêu cầu thay đổi thông tin: 

  Chủ tài khoản  Người nhận ủy quyền 

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

  Số CMND/ĐKKD: …..……...................  Ngày cấp: ................... Nơicấp:............................................. 

  Số điện thoại: ........................................................................................................................................... 

  Email:....................................................................................................................................................... 

 Thay đổi mẫu chữ ký khách hàng cá nhân 
 

Mẫu chữ ký cũ Mẫu chữ ký mới 

   

 
 Thay đổi thông tin khác:......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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B. Cam kết của khách hàng: 

Bằng việc ký vào giấy đề nghị, Khách hàng xác nhận các điều khoản sau: 

- Đã đọc và được giải thích và hướng dẫn đầy đủ, hiểu rõ các quy định về sử dụng dịch vụ và các rủi 

ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng các dịch vụ. 

- Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin và dịch vụ là phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản 

giao dịch chứng khoán đã ký giữa khách hàng và GTJA (Viet Nam). 

- Cam kết các thông tin trên đây là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung 

cấp, đề nghị GTJA (Viet Nam) thực hiện như khách hàng đã yêu cầu ở trên. 

Ngày tháng năm 2021 
 

TRƯỞNG PHÒNG GD 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NHÂN VIÊN THỰC HIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TÀI KHOẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

   

 


