Số:……………../TĐTT /TCBS-TCC

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TỔ CHỨC
Dành cho giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở
Số tài khoản giao dịch:
Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….
Giấy Chứng nhận ĐKDN/Giấy phép Đầu tư: …………………………… Ngày cấp: ………….….…Nơi cấp: .…………...………..…………
Điện thoại ..................................................... Email:………..…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở : ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
Đề nghị thay đổi thông tin:
1. Thay đổi thông tin tổ chức:
Nội dung thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

 Tên tổ chức (chữ in hoa)
 GCN ĐKDN/Giấy phép Đầu tư
Số GCN ĐKDN/Giấy phép Đầu tư
Ngày cấp
Nơi cấp
 Loại hình doanh nghiệp
 Mẫu dấu

 Người đại diện trước pháp luật
 Họ và tên
 Ngày sinh
 CMND/Thẻ CCCD
Số CMND/CCCD
Ngày cấp
Nơi cấp
 Chữ ký

 Số điện thoại
 Email
 Địa chỉ trụ sở
 Tài khoản Ngân hàng

Loại đăng ký:

Thay thế

Thêm mới

 Hủy bỏ

Áp dụng cho:

TKCK & TK CCQ mở

 TKCK

 TK CCQ mở

Tên chủ tài khoản
Số tài khoản
Tại ngân hàng
Chi nhánh – Tỉnh/TP
 Thay đổi mật khẩu
Nhận mật khẩu mới qua
 Phân phối lợi nhuận Quỹ bằng
 Khác

 Email

 SMS

 Tiền mặt

 Chứng chỉ quỹ

2.

Thay đổi thông tin người sở hữu chứng chỉ quỹ mở :
Nội dung thay đổi

Giao dịch không mang
tính thương mại
1

Cho, tặng, thừa kế

2

Khác

Trước khi thay đổi
Chủ sở hữu trước
đây/Số TK/ Tiểu khoản
(tài khoản ký danh)

(*) Là người sở hữu Đơn vị Quỹ TCEF/TCBF

Mã Quỹ

Sau khi thay đổi

Số lượng

Có

Chủ sở hữu mới/ Số
tài khoản/ Tiểu
khoản (*)

Mã Quỹ

Số lượng

Không

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Phiếu yêu cầu này và tài liệu kèm theo.

…………., Ngày………tháng……….năm ……….
KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN XÁC THỰC
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NHÂN VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

