TIEN PHONG SECURITIES

HƯỚNG DẪN
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
CHUẨN BỊ

CMND/ CCCD

THIẾT BỊ

Bản gốc hoặc hình chụp màu CMND
hoặc CCCD còn hiệu lực, không bị mờ,
bóng, mất góc.

Sử dụng máy tính hoặc điện thoại có
camera.

TRÌNH DUYỆT KHUYẾN NGHỊ

HỆ ĐIỀU HÀNH

Window (PC / Laptop): Chrome
Android: Chrome
iOS (iPhone / iPad): Safari
MacOS: Chrome / Safari

Cấu hình tối thiểu: Window 10, Catalina 10.15.1, iOS 12.4 trở lên, Android
9.0 trở lên.
Đối với hệ điều hành iOS trên iPhone,
iPad, Quý khách vui lòng thực hiện cài
đặt như sau: Truy cập Cài đặt >>
Safari >> Nâng cao >> Experimental
Features >> MediaRecorder >> True

TIEN PHONG SECURITIES

HƯỚNG DẪN
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
BƯỚC 1:
Truy cập link đăng ký Mở tài khoản eKYC bằng 1 trong các cách sau:
- Cách 1: Click chọn mục Mở TK Trực tuyến tại trang chủ website

- Cách 2: Click chọn mục Mở tài khoản tại giao diện
trang chủ TPS - Mobile
- Cách 3: Truy cập vào địa chỉ: https://ekyc.tpbs.com.vn/
- Cách 4: Scan mã QR sau:

Sau đó, thực hiện các bước theo hướng dẫn.

BƯỚC 2:
Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Hiện chỉ hỗ trợ mở tài khoản KH là cá nhân trong nước.
Các đối tượng khác vui lòng liên hệ TPS để được hướng dẫn thêm.
Các trường bắt buộc:
- Số điện thoai: Hiện chỉ hỗ trợ điện thoại di động tại Việt Nam (10 số)
- Emai: Đúng chuẩn email và email thực.
- TKNH: Chỉ cho đăng ký TKNH chính chủ
Trường không bắt buộc:
Người giới thiệu (nếu có): Họ tên người giới thiệu và số điện thoại di động của người giới
thiệu

BƯỚC 3:
Đăng ký dịch vụ: KH bắt buộc phải đăng ký TK thường (X1)
- Nếu đăng ký tài khoản thường: Ký hợp đồng mở tài khoản, mức phí theo biểu phí hiện
hành của TPS
- Nếu đăng ký tài khoản ký quỹ: Ký hợp đồng mở tài khoản và hợp đồng giao dịch ký quỹ.
Biểu lãi suất và biểu phí theo quy định hiện hành của TPS
- Nếu đăng ký tài khoản trái phiếu: Ký hợp đồng mở tài khoản và thỏa thuận chia sẻ
thông tin. Tài khoản sẽ được liên kết sang Finbase.

BƯỚC 4:
Tải CMND mặt trước/ mặt sau: Đặt mặt trước, mặt sau theo đúng chỉ định của hệ thống,
nếu đặt sai, phần mềm không đọc được dữ liệu.
Khuyến nghị:
- Nếu chất lượng giấy tờ không rõ nét, phần mềm có thể đọc lệch dữ liệu, Quý Khách
hàng vui lòng rà soát lại thông tin và điều chỉnh phù hợp.
- Hình chụp CMND tránh bị lóa sáng, ánh sáng không đều để hệ thống có thể nhận
diện được tốt nhất.

BƯỚC 5:
Kiểm tra thông tin và điều chỉnh dữ liệu phù hợp với thực tế giấy tờ tùy thân. Người
dùng cần kiểm tra lại thông tin được nhận diện (chỉnh sửa lại nếu có sai sót)
Lưu ý: Do một số giấy tờ không có giới tính nên cần nhập liệu trường này.

BƯỚC 6:
Xác Thực khuôn mặt theo hướng dẫn: Quý Khách hàng thực hiện di chuyển khuôn mặt
theo hướng dẫn của phần mềm, thao tác chậm để đảm bảo dữ liệu được ghi nhận đúng/
đủ.
Quý Khách hàng vui lòng không đeo kính, khẩu trang hoặc quay video trong môi trường
thiếu sáng, chói sáng để đảm bảo chất lượng của dữ liệu xác thực.

BƯỚC 7:
Đọc và ký xác nhận Hợp đồng/ chứng từ giao dịch
- Quý Khách hàng có thể tải chữ ký mẫu hoặc trực tiếp ký lên màn hình nếu dùng smart
phone hoặc tablet.
- Hợp đồng mẫu sẽ được điền đầy đủ thông tin cá nhân của KH (chưa có thông tin TK mở
tại TPS)

BƯỚC 8:
Nhập OTP để hoàn tất mở tài khoản

BƯỚC 9:
Tài khoản được mở thành công: Hệ thống sẽ tự động duyệt và gắn chính sách Khách
hàng mặc định. Nếu có yêu cầu về chính sách khác xin vui lòng liên hệ TPS để được điều
chỉnh.

BƯỚC 10:
Kiểm tra email nhận thông tin tài khoản và hợp đồng đã ký số
- Hợp đồng này là hợp đồng điện tử, điền đầy đủ thông tin KH và được TPS ký số hợp
đồng (Nếu KH có nhu cầu nhận bản cứng thì vui lòng liên hệ TPS, TPS sẽ cung cấp bản in
từ hệ thống có đóng dấu xác nhận)
- Thông báo về Pin/ mật khẩu đăng nhập được thực hiện qua: Gửi email/ SMS
- Hiệu lực TK đã mở: Ngay sau khi KH hoàn tất thao tác mở tài khoản, hệ thống sẽ tự
động duyệt Tài khoản. KH có thể thực hiện nộp tiền và thực hiện giao dịch ngay lập tức.

