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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH TẠI YSVN 

 

I. Hướng dẫn mở tài khoản tại YSVN: 

1. Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại YSVN: 

- Để thực hiện mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại Trụ sở và các Chi nhánh của YSVN, Quý khách vui lòng chuẩn bị sẵn các hồ 

sơ liên quan như sau: 

1.1. Đối với khách hàng cá nhân: 

 Cá nhân trong nước: 

- Bản sao CMND/ CCCD/ bản chụp/ scan màu (Kèm theo bản chính để đối chiếu). 

 Cá nhân nước ngoài 

- Bản sao hợp lệ của Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng. 

- Bản chính/ bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận MSGDCK (Trading code). 

- Thông báo mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại ngân hàng (KH lưu ký tại YSVN). 

1.2. Đối với khách hàng tổ chức: 

 Tổ chức trong nước: 

- GCNĐKDN: 01 bản sao hợp lệ. 

- Giấy bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (nếu trên GCNĐKDN chưa có thông tin về đại diện pháp luật: 01 bản chính hoặc 

bản sao hợp lệ. 

- Giấy uỷ quyền ký hợp đồng mở TKGDCK (nếu người ký hợp đồng mở không phải là đại diện theo pháp luật): 01 bản chính 

hoặc bản sao hợp lệ. 

- Giấy chứng nhận mẫu dấu của tổ chức hoặc bản in mẫu đã đăng ký trên “Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”: 

01 bản sao hợp lệ/ bản in mẫu dấu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
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- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện theo uỷ quyền: 01 bản sao hợp lệ/bản sao 

(là bản kèm theo bản chính hoặc bản sao công chứng để đối chiếu). 

 Tổ chức nước ngoài 

- Trường hợp mở TKGDCK và lưu ký tại YSVN. 

- Trường hợp mở TKGDCK và đã lưu ký tại ngân hàng lưu ký. 

- Trường hợp Công ty quản lý quỹ mở nhiều TKGDCK cho các ngân hàng lưu ký. 

 Lưu ý: Quý khách vui lòng lựa chọn trường hợp phù hợp và ghé trực tiếp Trụ sở và chi nhánh của YSVN để được tư vấn và 

hỗ trợ. 

2. Hướng dẫn mở tài khoản online: 

- Để mở tài khoản online tại YSVN, Quý khách truy cập vào website https://yuanta.com.vn/ chọn “Mở tài khoản” hoặc "Đăng 

ký ngay" và làm theo hướng dẫn. 

- Sau khi đăng ký mở tài khoản online thành công, khi giao dịch lớn hơn 300 triệu, YSVN sẽ chủ động liên hệ với phía khách 

hàng để xác thực thông tin và hướng dẫn hoàn tất hồ sơ. 

 Lưu ý: Đối với trường hợp khách hàng chưa đăng ký tài khoản ngân hàng khi thực hiện mở tài khoản online, Quý khách sẽ 

phải trực tiếp lên công ty để thực hiện việc đăng ký trong trường hợp cần bổ sung. 

3. Danh sách Hội Sở và Chi Nhánh YSVN: 

 Trụ Sở Chính 

- Điện thoại:  028.3622.6868 

- Fax:  028.3915.2728 

- Email:  customer.service@yuanta.com.vn  

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM. 
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 Chi Nhánh Chợ Lớn 

- Điện thoại:  028.3622.6868 

- Địa chỉ:  521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP. HCM. 

 Chi Nhánh Bình Dương 

- Điện thoại:  028.3622.6868 

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà BIDV, Số 441 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương. 

 Chi Nhánh Hà Nội 

- Điện thoại:  028.3622.6868 

- Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà BIDV, Số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 Chi Nhánh Đồng Nai 

- Điện thoại:  028.3622.6868 

- Địa chỉ: Tầng Trệt, toà nhà Pegasus Plaza, Số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai. 

 

II. Nộp/rút tiền tại YSVN: 

1. Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản GDCK: 

- Quý khách vui lòng Ctrl+Click để xem liên kết, để xem hướng dẫn chi tiết 

 Hướng dẫn nộp tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán 

2. Hướng dẫn rút tiền ở tài khoản GDCK: 

- Quý khách có thể rút tiền ở tài khoản GDCK tại YSVN theo các hình thức sau:  

 Liên hệ yêu cầu trực tiếp tại Trụ sở chính hoặc Chi nhánh của YSVN. 

 Thực hiện yêu cầu rút tiền qua hệ thống giao dịch trực tuyến YSwinner. 
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3. Danh sách tài khoản Ngân hàng : 

 

III. Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại YSVN: 

1. Giao dịch qua hệ thống Giao Dịch Trực Tuyến YSwinner: 

- Giao dịch trên trang Giao Dịch Trực Tuyến https://yswinner.yuanta.com.vn  

 Chi tiết về thao tác Đặt/Hủy/Sửa lệnh được mô tả tại Hướng Dẫn Sử Dụng  

- Giao dịch qua ứng dụng di động (Mobile App) YSwinner. 

- Download ứng dụng tại đây: http://onelink.to/yswinner  

mailto:e-support@yuanta.com.vn
http://www.yuanta.com.vn/
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 Chi tiết về thao tác Đặt/Hủy/Sửa lệnh được mô tả tại Hướng Dẫn Sử Dụng  

2. Giao dịch đặt lệnh trực tiếp tại Trụ Sở Chính hoặc Chi Nhánh của YSVN. 

3. Giao dịch qua hệ thống Call Center: 

- Holine: 028.3622.6868 – Nhánh 1 

 

IV. Hướng dẫn thay đổi thông tin giao dịch chứng khoán tại YSVN: 

1. Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân tại YSVN: 

- Tới trực tiếp Trụ Sở Chính hoặc Chi Nhánh của YSVN để làm hồ sơ thay đổi thông tin.  

 Tham khảo đại chỉ tại đây: Danh Sách Chi Nhánh  

- Liên hệ với nhân viên Môi giới quản lý hoặc gọi tổng đài 028.3622.6868 để được nhân viên hỗ trợ. 

2. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu đăng nhập vào tài khoản: 

- Bước 1: Truy cập menu “ Quản lý tài khoản”  “Thay đổi MK đăng nhập” 

- Bước 2: Điền thông tin MK cũ, MK mới, Xác thực hình ảnh  Bấm “Xác nhận” 
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V. Hướng dẫn giao dịch ký quỹ (Margin): 

1. Giới thiệu về giao dịch ký quỹ: 

- Giao dịch ký quỹ: là sản phẩm hỗ trợ vốn mà YSVN cung cấp cho KH vay để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong 

danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán. 

- Đối tượng: Khách hàng có tài khoản tại YSVN và đã ký hợp đồng giao dịch Ký quỹ. 

- Kênh đăng ký:  

 Tới trực tiếp Hội Sở và Chi Nhánh YSVN trên toàn quốc. 

 Qua nhân viên Quản lý tài khoản. 

 Đăng kí Online https://yuanta.com.vn/mo-tai-khoan  
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2. Đặc trưng của sản phẩm: 

- Thời gian đáo hạn:   180 ngày, gia hạn 180 ngày. 

- Lãi suất cho vay:   12%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ. 

- Lãi suất quá hạn:   tối thiếu 120% * lãi suất đang áp dụng. 

- Chứng khoán cho vay:  Nằm trong danh mục của YSVN theo danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán. 

- Tỷ lệ cho vay:   tối đa 50%. 

3. Lợi ích của sản phẩm: 

- Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp Quý khách tối đa hóa cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận. 

- Danh mục đa dạng và được YSVN điều chỉnh theo tình hình thị trường. 

- Lãi suất cạnh tranh. 

4. Danh mục giao dịch ký quỹ: 

- Truy cập: https://yuanta.com.vn/tin-tuc-su-kien để cập nhật danh mục giao dịch ký quỹ mới nhất. 
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