TIỆN ÍCH BIDV@SECURITIES
1.

Định nghĩa
BIDV@Securities là tiện ích mới cho phép nhà đầu tư chủ động đầu tư chứng khoán thông qua
tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản chứng khoán (tài khoản @Securities). Với tiện ích
này, nhà đầu tư có thể trực tiếp quản lý tiền trên tài khoản mở tại ngân hàng BIDV mà không
cần chuyển tiền qua lại giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản chứng khoán của HFT, từ đó có
thể chủ động sử dụng tiền vào các mục đích khác theo nhu cầu.

2.

Ưu điểm



Kết nối trực tiếp với tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán HFT liên
kết với BIDV để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mua bán chứng khoán, nhận cổ tức,…;



Không cần chuyển tiền giữa tài khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng mà quản lý tiền
trực tiếp tại tài khoản ngân hàng BIDV của nhà đầu tư.



Nhà đầu tư có thể sử dụng tích hợp tài khoản ngân hàng dùng giao dịch chứng khoán để giao
dịch các chi tiêu cá nhân hay mục đích khác. Chuyển tiền nhanh chóng ngay lập tức giữa các
tài khoản tiền gửi mở tại BIDV, giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua dịch vụ BIDV online,
BIDV Smart banking, Buno…;

3.

Hướng dẫn đăng ký
Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán tại HFT
Quý khách vui lòng mở tài khoản chứng khoán tại HFT (theo phương thức Online hoặc tại quầy)

và hoàn thiện Hợp đồng BIDV@Securities. Nếu mở tại quầy, Quý khách vui lòng mang theo
CMND/Hộ chiếu còn thời hạn.
Bước 2: Đến ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành
Quý khách đến trực tiếp chi nhánh và các phòng giao dịch của BIDV Hà Thành để mở tài khoản
BIDV@Securities. Khi đến, Quý khách vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu còn thời hạn.

Mọi thông tin hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Tổng đài dịch vụ của HFT: (024) 6282 3535

4.

Biểu mẫu
-

Đề nghị kiêm hợp đồng đăng ký thông tin khách hàng và dịch vụ tài khoản BIDV

-

Ủy quyền sử dụng @securities

-

Ủy quyền sử dụng tài khoản (Nếu NĐT có nhu cầu)

-

Đề nghị kết nối BIDV@Securities

-

Phụ lục hợp đồng

-

Giấy đăng ký dịch vụ tiện ích
Nhà đầu tư xem hướng dẫn điền thông tin tại ĐÂY

BIDV@SECURITIES

1.

Definition
BIDV @Securities – an utility which allow client to invest via bank account (called
@Securities Account). With BIDV @Securities, investor would be able to manage money on
bank account instead of transferring between securities account and bank account as before.

2.

Advantages



Directly connect investor’s bank account (BIDV account) to securities account at HFT to make
payment for buying/selling stock, receiving dividend…;



Directly manage money on investor’s bank account.



Investor not only use bank @Securities Account to buy/sell stock but also make payment for
other purposes.

3.

Registration guideline
There are two steps to register BIDV @Securities Utility:
The first: Register at HFT
Investor opens securities trading account at HFT (opens online or comes to counter of HFT

with valid ID/Passport).
The second: Register at BIDV - Ha Thanh Branch
Investor comes to counter of BIDV Ha Thanh branch/transaction offices with valid ID/Passport
to register a BIDV @Securities Account.
For more details, please contact HFT Call Center: (+8424) 6282 3535

4.

Forms
-

BIDV account registration contract

-

Authorization for using @securities

-

FII Commitment

-

Power of attorney (If investor needs)

-

Request for connecting BIDV@Securities

-

Appendix of Contract

-

Utility Services Registration
Please find the registration guideline HERE

