
 

 

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN TẠI TPS 

Bước 1: Truy cập link Mở tài khoản https://trade.tpbs.com.vn/open-account 

Quý khách có thể truy cập trực tiếp link trên hoặc truy cập từ 

• Trang chủ website TPS: https://tpbs.com.vn/ 

 

 

 

 

 

• Hoặc tại web iTrade: https://trade.tpbs.com.vn/signin 

https://trade.tpbs.com.vn/open-account
https://tpbs.com.vn/
https://trade.tpbs.com.vn/signin


 

 

  



 

 

Bước 2: Thực hiện theo đúng các bước yêu cầu trong link để đăng ký tài khoản 

 

Quý nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin cá nhân, OTP, chụp CMND/CCCD và chữ ký theo yêu cầu trong 
link. 

Nếu có thông báo trùng số CMND/ CCCD có nghĩa là quý khách đã có tài khoản tại TPS. Quý khách 

vui lòng liên hệ tổng đài TPS (1900636699) đễ được hỗ trợ. 

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin và tất cả các bước để hoàn thành việc mở tài khoản 

Lưu ý: 

• Đối với tài khoản ngân hàng đăng ký, Quý Nhà đầu tư chỉ được đăng ký tài khoản chính chủ. 
• Dung lượng của hình ảnh chụp CMND/CCCD không quá 2Mb 

  

tel:1900636699


 

 

Bước 3: Kích hoạt tài khoản 

 

Hoàn thành bước OTP, dữ liệu đúng/đủ thì hệ thống sẽ thông báo mở tài khoản thành công. Khách 
hàng có thể nộp tiền vào tài khoản tổng (Ngoại trừ nộp tiền bằng TOPUP) 



 

 

Bước 4: Nhận điện thoại xác nhận thông tin từ TPS sau đó tiến hành bổ sung hồ sơ gốc 

Nhân viên bộ phận khách hàng TPS sẽ tiến hành gọi điện cho Khách hàng theo số điện thoại đăng ký 
để xác nhận thông tin. Sau khi xác nhận xong Khách hàng có thể tiến hành giao dịch và nhân viên quản 
lý tài khoản sẽ hỗ trợ Khách hàng bổ sung hợp đồng gốc theo quy định. 

Sau khi hoàn thành bổ sung hồ sơ gốc, toàn bộ thủ tục mở tài khoản cũng đã hoàn tất. 

 

 


