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I. KHUYẾN NGHỊ VỀ THIẾT BỊ ĐĂNG KÝ 

Để thực hiện đăng ký mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuẩn bị: 

- CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định; 

- Máy tính hoặc Điện thoại có Camera; 

- Điện thoại di động để nhận OTP; 

- Trình duyệt khuyến nghị: Chrome (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên); Safari 

(iPhone/iPad version 12.4.1 trở lên). Vui lòng cài đặt và thực hiện trên trình duyệt đã khuyến nghị. 

II. MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN eKYC TRÊN MÁY TÍNH, LAPTOP 

Để sử dụng dịch vụ Mở Tài khoản trực tuyến ứng dụng eKYC trên máy tính đề bàn hoặc Laptop Quý khách 

hàng truy cập đường dẫn: https://openaccount.hdbs.vn , sau đó nhấn “Bắt đầu” để thực hiện thao tác; 

 

Bước 1: Đăng ký thông tin cơ bản 

Màn hình hiển thị Bước đầu tiên: Khai báo thông tin cơ bản, Quý khách hàng thực hiện như hướng dẫn sau: 

(1) Lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ áp dụng đối với KH là Cá nhân - Việt Nam, các trường hợp còn lại hệ thống 

sẽ đẩy thông tin liên hệ cho HDBS để trực tiếp hướng dẫn hồ sơ; 

(2) Điền thông tin số điện thoại đăng ký; 

(3) Lựa chọn chi nhánh, phòng giao dịch của HDBS: Hội sở chính HCM hoặc Chi nhánh Hà Nội; 

(4) Lựa chọn môi giới chăm sóc tài khoản tại HDBS: Trong trường hợp KH đã biết thông tin của nhân viên 
môi giới HDBS và muốn đăng ký chăm sóc, vui lòng tick chọn vào ô “Có nhân viên chăm sóc tài 
khoản”, sau đó điền Mã/Số điện thoại của môi giới HDBS. Ngược lại, nếu không có môi giới HDBS 

chăm sóc, vui lòng tick chọn vào ô “Không có nhân viên chăm sóc tài khoản” ; 

(5) Trong trường hợp quý khách hàng muốn đăng ký nhân viên HDBANK tư vấn đầu tư Trái phiếu phát 

hành riêng lẻ: Điền thông tin mã số NV, tên, mã đơn vị và tên ĐV công tác của GDV/ĐVKD/KSV 
HDBANK để gán mã môi giới vào mục Ghi chú (nếu có). Trong trường hợp không điền/điền sai thông 

tin, HDBS sẽ gán tài khoản KH cho mã của Ngân hàng HDBANK; 

Ví dụ: HD123456 – Nguyễn Văn A – 001 – Hội sở chính; 

(6) Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất Bước 1; 

https://openaccount.hdbs.vn/
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Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được gửi đến điện thoại di động 

Khách hàng thực hiện xác thực OTP: 

1- Trong trường hợp phát hiện thông tin ở Bước 1 khai sai, nhấn “Quay lại” để quay trở về Bước 1; 

2- Trong trường hợp không nhận được OTP, vui lòng nhấn “Gửi lại OTP”; 

3- Điền mã OTP gồm 6 chữ số đã gửi đến số điện thoại mà KH thực hiện khai báo tại Bước 1; 

4- Sau khi điền đầy đủ, nhấn “Xác thực”; 

5- Để hoàn tất Bước 2, nhấn “Tiếp tục”; 
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Bước 3: Xác nhận giấy tờ và khuôn mặt 

Quý khách sử dụng camera của thiết bị (nếu có) để chụp ảnh hoặc tài file ảnh CMND/CCCD sẵn có. Quý 

khách lưu ý ảnh chụp đảm bảo không bị mờ, bóng để hệ  thống có thể nhận diện và trích xuất thông tin 

chính xác. 

1- Trong trường hợp phát hiện thông tin ở Bước 1 và 2 khai sai, vui lòng nhấn “Quay lại” để sửa đổi; 

2- Chụp ảnh/tải ảnh CMND/CCCD mặt trước; 

3- Chụp ảnh/tải ảnh CMND/CCCD mặt sau; 

4- Kiểm tra lại thông tin ảnh và nhấn “Tiếp tục”; 

 

Bước 4: Quay video/chụp ảnh nhận diện khuôn mặt 

Quý khách vui lòng thực hiện ở khu vực đủ ánh sáng  và làm đúng theo hướng dẫn để việc nhận diện được 

nhanh chóng: 

1- Trong trường hợp phát hiện thông tin ở Bước 1 và 2 khai sai, vui lòng nhấn “Quay lại” để sửa đổi; 
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2- Xác thực hình ảnh và nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 5; 

 

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin cá nhân 

Khách hàng kiểm tra lại thông tin và sửa đổi nếu chưa chính xác, nhập các thông tin bổ sung (lưu ý: Các mục 
có dấu * màu đỏ là bắt buộc nhập thông tin) 
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1- Trong trường hợp phát hiện thông tin ở bước 1 và 2 sai, vui lòng nhấn “Quay lại” để sửa đổi; 

2- Sau khi khai bổ sung thêm thông tin và kiểm tra chính xác, Khách hàng nhấn “Tiếp tục” để hoàn 

thành Bước 5; 

Bước 6: Đăng ký các dịch vụ trực tuyến và Ký hợp đồng 

Khách hàng thực hiện các bước sau: 

1- Chọn loại tài khoản: 

- Thông thường: Bắt buộc khi mở tài khoản tại HDBS; 

- Ký quỹ: Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vay Ký quỹ tick ô “Ký quỹ” (Trong trường hợp KH 
đăng ký dịch vụ ký quỹ, vui lòng in và ký ghi rõ họ tên vào Hợp đồng ký quỹ và gửi về cho HDBS để 

kích hoạt); 

- Trái phiếu: Khách hàng muốn đăng ký giao dịch Trái phiếu phát hành riêng lẻ của HDBS vui lòng tick 

ô “Trái phiếu”; 

- Lưu ý: Đối với các Khách hàng thực hiện đăng ký giao dịch Trái phiếu thực hiện đủ bước (2) – (3) – 

(4) – (5) trong Bước 6, các trường hợp không đăng ký bỏ qua Bước này; 

2- Điền đầy đủ thông tin Số tài khoản HDBANK; 

3- Điền thông tin và lựa chọn Phòng GD/Chi nhánh Ngân hàng HDBANK; 
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4- Nhấn vào “Tải giấy ủy quyền” để cung cấp mặt trước của Văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản 

(VBUQSDTK) được ký giữa Quý Khách hàng và HDBANK; 

5- Nhấn vào “Tải giấy ủy quyền” để cung cấp mặt sau của Văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản 

(VBUQSDTK) được ký giữa Quý khách hàng và HDBANK; 

- Lưu ý:  

+ Việc Quý Khách hàng cung cấp chứng từ VBUQSDTK nhằm mục đích đồng bộ giữa tài khoản ngân 

hàng và Tài khoản Trái phiếu để giao dịch tự động khi KH thực hiện giao dịch Mua/Bán Trái phiếu; 

+ Trong trường hợp VBUQSDTK của Khách hàng cung cấp sai/thiếu/không chính xác, HDBS sẽ thực 
hiện thông báo chi tiết qua email cho Khách hàng, Khách hàng/Giao dịch viên HDBANK phản hồi lại và 

gửi kèm chứng từ VBUQSDTK thông qua email để HDBS kiểm tra và đồng bộ tài khoản Trái phiếu cho 

KH; 

+ Trong trường hợp HDBS chưa kịp liên hệ cho Quý Khách hàng, KH/GDV HDBank có thể trực tiếp gửi 

chứng từ VBUQSDTK vào hòm thư motaikhoan@hdbs.vn để HDBS tiếp nhận và xử lý; 

6- Khách hàng tick chọn vào ô mà KH mong muốn đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán; 

7- Lựa chọn phương thức thông báo kết quả giao dịch; 

8- Nhấn “Tiếp tục” để hoàn thành giao dịch; 

 

 

 

mailto:motaikhoan@hdbs.vn
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Bước 7: Ký hợp đồng 

1- Khách hàng đọc và tham khảo Điều khoản hợp đồng bằng cách nhấn vào chữ “đây” để xem đầy đủ 

Bộ điều khoản và điều kiện; 

2- Tick vào ô để đồng ý và xác nhận; 

3- Nhấn vào “Ký hợp đồng” để hoàn thành giao dịch; 

 

Bước 8: Hoàn tất đăng ký dịch vụ 

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo Quý khách đã hoàn thành việc đăng ký mở Tài khoản trực tuyến tại HDBS: 
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- Đối với các Khách hàng mở tài khoản thành công (với điểm EKYC đạt yêu cầu > 93), hệ thống sẽ tự 
động gửi thông tin tài khoản giao dịch thông qua tin nhắn SMS và email (đính kèm bộ hợp đồng mở 

tài khoản) ; 

- Đối với các Khách hàng mở tài khoản chưa thành công (do điểm EKYC nằm ngưỡng chờ duyệt 70 < 

EKYC < 93), HDBS sẽ kiểm tra và xác thực thông tin CMND/CCCD và hình ảnh KH cung cấp, nếu đạt 
yêu cầu sẽ kích hoạt mở cho KH, sau khi kích hoạt, hệ thống tự động gửi thông tin tài khoản giao dịch 

đính kèm bộ hợp đồng mở tài khoản. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu sẽ gửi thông báo qua email 

cho Khách hàng; 

- Đối với các Khách hàng mở tài khoản không thành công (do điểm EKYC <70), hệ thống tự động từ 

chối, Khách hàng cần kiểm tra, thao tác và thực hiện lại; 

❖ Lưu ý : 

- Sau khi mở tài khoản EKYC thành công, trong vòng từ 5 – 15 phút HDBS sẽ kiểm tra chứng từ 

VBUQSDTK mà Khách hàng cung cấp để đồng bộ tài khoản ngân hàng và Trái phiếu (nếu có); 

- Sau khi mở tài khoản và đồng bộ tài khoản Trái phiếu thành công, Khách hàng/GDV thực hiện giao 

dịch Mua/bán trên hệ thống Neobond; 

- GDV HDBANK không cần gửi VBUQSDTK về HDBS do hệ thống EKYC đã tự động lưu trữ bản mềm; 

III. MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN eKYC TRÊN ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG 

Hệ thống của HDBS hỗ trợ các máy Điện thoại, Máy tính bảng sử dụng Hệ điều hành iOS và Android.  

Quý khách truy cập AppStore (đối với hệ điều hành iOS), CHplay (đối với hệ điều hành Android) để tải APP và 

cài đặt ứng dụng.  

iOS: https://apps.apple.com/vn/app/hdbs-trade/id1536543277 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hdbs.mobile.trading&hl=vi&gl=US 

Sau khi cài đặt ứng dụng, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:  

https://apps.apple.com/vn/app/hdbs-trade/id1536543277
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hdbs.mobile.trading&hl=vi&gl=US
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Bước 1: Đăng ký thông tin cơ bản 

Quý khách vui lòng chọn loại tài khoản đăng ký, 

nhập số điện thoại và chi nhánh gần nhất như hình: 

(Tương tự như phần II - Bước 1)  

 

 

 

Lưu ý: 

- Trong trường hợp KH đã biết thông tin của nhân 
viên môi giới HDBS và muốn đăng ký chăm sóc, vui 

lòng tick chọn vào ô “Có nhân viên chăm sóc tài 

khoản”, sau đó điền Mã/Số điện thoại của môi giới 
HDBS. Ngược lại, nếu không có môi giới HDBS chăm 

sóc, vui lòng tick chọn vào ô “Không có nhân viên 

chăm sóc tài khoản” ; 

- Trong trường hợp quý khách hàng muốn đăng ký 

nhân viên HDBANK tư vấn đầu tư Trái phiếu phát 
hành riêng lẻ: Điền thông tin mã số NV, tên, mã đơn 

vị và tên ĐV công tác của GDV/ĐVKD/KSV HDBANK 
để gán mã môi giới vào mục Ghi chú (nếu có). 
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Trong trường hợp không điền/điền sai thông tin, 
HDBS sẽ gán tài khoản KH cho mã của Ngân hàng 

HDBANK; 

Ví dụ: HD123456 – Nguyễn Văn A – 001 – Hội sở 

chính; 
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Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được gửi đến 

điện thoại di động 

(Tương tự như phần II – Bước 2) 

 

Bước 3: Xác nhận giấy tờ và khuôn mặt 

Quý khách sử dụng Camera của thiết bị (nếu có) để 
chụp ảnh CMND/CCCD hoặc tải file ảnh CMND /CCCD 

sẵn có. Quý khách lưu ý ảnh chụp đảm bảo không bị 

mờ, bóng để hệ thống có thể nhận diện và trích xuất 

thông tin chính xác. 

(Tương tự như phần II – Bước 3) 
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Bước 4: Quay video/chụp ảnh nhận diện khuôn 

mặt 

Quý khách vui lòng thực hiện ở khu vực đủ ánh sáng  
và làm đúng theo hướng dẫn để việc nhận diện được 

nhanh chóng 

(Tương tự như phần II – Bước 4) 
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Bước 5: Kiểm tra lại thông tin Cá nhân 

Khách hàng kiểm tra lại thông tin và sửa đổi nếu 

không chính xác, nhập các thông tin bổ sung (lưu ý: 
Các mục có dấu * màu đỏ là bắt buộc nhập thông tin) 

(Tương tự như phần II – Bước 5) 
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Bước 6: Đăng ký các dịch vụ trực tuyến 

1- Chọn loại tài khoản: 

- Thông thường: Bắt buộc khi mở tài khoản tại HDBS; 

- Ký quỹ: Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vay 

Ký quỹ tick ô “Ký quỹ” (Trong trường hợp KH đăng ký 
dịch vụ ký quỹ, vui lòng in Hợp đồng ký quỹ và gửi về 

cho HDBS để kích hoạt); 

- Trái phiếu: Khách hàng muốn đăng ký giao dịch Trái 

phiếu phát hành riêng lẻ của HDBS vui lòng tick ô 

“Trái phiếu”; 

- Lưu ý: Đối với các Khách hàng thực hiện đăng ký 

giao dịch Trái phiếu thực hiện đủ bước (2) – (3) – (4) 
– (5), các trường hợp không đăng ký bỏ qua Bước 

này; 

2- Điền đầy đủ thông tin Số tài khoản HDBANK; 

3- Điền thông tin và lựa chọn Phòng GD/Chi nhánh 

Ngân hàng HDBANK; 

4- Nhấn vào “Tải lên file 1” để cung cấp mặt trước 

của Văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản 

(VBUQSDTK) được ký giữa Quý Khách hàng và 

HDBANK; 

5- Nhấn vào “Tải lên file 2” để cung cấp mặt sau của 
Văn bản ủy quyền sử dụng tài khoản (VBUQSDTK) 

được ký giữa Quý khách hàng và HDBANK; 

- Lưu ý:  

+ Việc Quý Khách hàng cung cấp chứng từ 

VBUQSDTK nhằm mục đích đồng bộ giữa tài khoản 
ngân hàng và Tài khoản Trái phiếu để giao dịch tự 

động khi KH thực hiện giao dịch Mua/Bán Trái phiếu; 

+ Trong trường hợp VBUQSDTK của Khách hàng cung 

cấp sai/thiếu/không chính xác, HDBS sẽ thực hiện 

thông báo chi tiết qua email cho Khách hàng, Khách 
hàng/Giao dịch viên HDBANK phản hồi lại và gửi kèm 

chứng từ VBUQSDTK thông qua email để HDBS kiểm 

tra và đồng bộ tài khoản Trái phiếu cho KH; 

+ Trong trường hợp HDBS chưa kịp liên hệ cho Quý 
Khách hàng, KH/GDV HDBank có thể trực tiếp gửi 

chứng từ VBUQSDTK vào hòm thư 

motaikhoan@hdbs.vn để HDBS tiếp nhận và xử lý; 

6- Khách hàng tick chọn vào ô mà KH mong muốn 

đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán; 

7- Lựa chọn phương thức thông báo kết quả giao 

dịch; 

8- Nhấn “Tiếp tục” để hoàn thành giao dịch; 
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(Tương tự như phần II – Bước 6) 

Bước 7: Ký hợp đồng 

Khách hàng vui lòng đọc Điều khoản hợp đồng, chọn 
Xác nhận và thực hiện Ký hợp đồng để hoàn tất mở 

tài khoản. 

(Tương tự như phần II – Bước 7) 

 

Bước 8: Hoàn tất đăng ký dịch vụ 

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo Quý khách đã hoàn 

thành việc đăng ký mở Tài khoản trực tuyến tại HDBS. 

(Tương tự như phần II – Bước 8) 

 

- Đối với các Khách hàng mở tài khoản thành công (với điểm EKYC đạt yêu cầu > 93), hệ thống sẽ tự 

động gửi thông tin tài khoản giao dịch thông qua tin nhắn SMS và email (đính kèm bộ hợp đồng mở 

tài khoản) ; 

- Đối với các Khách hàng mở tài khoản chưa thành công (do điểm EKYC nằm ngưỡng chờ duyệt 70 < 

EKYC < 93), HDBS sẽ kiểm tra và xác thực thông tin CMND/CCCD và hình ảnh KH cung cấp, nếu đạt 
yêu cầu sẽ kích hoạt mở cho KH, sau khi kích hoạt, hệ thống tự động gửi thông tin tài khoản giao dịch 
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đính kèm bộ hợp đồng mở tài khoản. Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu sẽ gửi thông báo qua email 

cho Khách hàng; 

- Đối với các Khách hàng mở tài khoản không thành công (do điểm EKYC <70), hệ thống tự động từ 

chối, Khách hàng cần kiểm tra, thao tác và thực hiện lại; 

❖ Lưu ý : 
- Sau khi mở tài khoản EKYC thành công, trong vòng từ 5 – 15 phút HDBS sẽ kiểm tra chứng từ 

VBUQSDTK mà Khách hàng cung cấp để đồng bộ tài khoản ngân hàng và Trái phiếu (nếu có) ; 

- Sau khi mở tài khoản và đồng bộ tài khoản Trái phiếu thành công, Khách hàng/GDV thực hiện giao 

dịch Mua/bán trên hệ thống Neobond ; 

- GDV HDBANK không cần gửi VBUQSDTK về HDBS do hệ thống EKYC đã tự động lưu trữ bản mềm; 

Mọi thắc mắc Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB 

Địa chỉ:  

- Hội sở: Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM 

- Chi nhánh HN: Tầng 5, số 32 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Số ĐT: Tel: (84.28) 7307 6966 

Email: motaikhoan@hdbs.vn 
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