GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ ĐẦU TƯ TÀI NĂNG ACBS
Kính gửi: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS)
Họ và tên nhà đầu tư:..................................................................................................................
CMND/CCCD số:…………….…………do:…………………………..….cấp ngày: ......................................
Số điện thoại liên hệ: .................................. Email: .....................................................................
Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán số: ......................................................... mở tại ACBS.
Tài khoản ngân hàng số: ............................. Tại ngân hàng: ........................................................
Đề nghị ACBS cho tôi được tham gia chương trình NHÀ ĐẦU TƯ TÀI NĂNG ACBS (ACBS TOP
TRADER) tổ chức từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 02/07/2018.
Tôi cam kết không hủy ngang rằng:
- Đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ tất cả các nội dung quy định tại Thể lệ chương trình này, các
Hợp đồng đã ký kết với ACBS và các quy định của ACBS trong quá trình tham gia chương
trình.
- Đồng ý cho ACBS được sử dụng các hình ảnh, thông tin cá nhân, thông tin tài khoản chứng
khoán, bất kỳ thông tin mà ACBS cho rằng phù hợp để tuyên truyền, thực hiện và công bố
kết quả chương trình dưới bất kỳ hình thức nào và không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
- Cam kết các thông tin của tôi tại Giấy đăng ký này là chính xác và ACBS sẽ chỉ liên hệ, thông
báo cho tôi theo các thông tin nêu trên./.

…., ngày … tháng … năm .......
CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1. Hồ sơ đính kèm:
- 01 bản sao chứng thực CMND/CCCD của nhà đầu tư tham gia chương trình;
- Giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định) và CMND của người được ủy quyền: trong
trường hợp người thực hiện thủ tục đăng ký tham dự chương trình là người được ủy quyền.
2. Tất cả thông tin trong Giấy đăng ký này là được sử dụng để liên hệ với nhà đầu tư tham gia chương trình. Nhà đầu tư
phải điền đầy đủ và chính xác các thông tin.
3. Vui lòng tham khảo Thể lệ chương trình tại: www.acbs.com.vn, www.toptrader.com.vn, www.toptrader.vn .

PHẦN XÁC NHẬN DÀNH CHO ACBS
Xác nhận khách hàng ……………………….……………., mã KH …………………………. , được tham gia
chương trình kể từ ngày…………………

……., ngày … tháng … năm ……......
Nhân viên thực hiện

Kiểm soát viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

