
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN 

Để tạo thuận lợi, nhanh chóng khi Khách hàng đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS, 

Khách hàng có thể đăng ký trước thông tin mở tài khoản trực tuyến qua dịch vụ EzOpen- Mở tài 

khoản trực tuyến trên website: www.fpts.com.vn 

Khách hàng thực hiện đăng ký Thông tin Mở tài khoản trực tuyến theo hướng dẫn sau: 

Khách hàng truy cập vào website: www.fpts.com.vn  nhấn vào ô Mở tài khoản 

 

Khách hàng chọn loại tài khoản, loại hình Khách hàng, nhấn Mở tài khoản để bắt đầu 

 

http://www.fpts.com.vn/
http://www.fpts.com.vn/


 Bước 1: Thông tin chủ tài khoản 

- Khách hàng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân 

Lưu ý:Khách hàng cần ghi nhớ mã số Pin để tra cứu hoặc chỉnh sửa lại thông tin đã đăng ký 

 



- Sau khi điền đầy đủ các thông tin cá nhân, Khách hàng bấm nút Tiếp theo  

 Bước 2: Thông tin giao dịch chứng khoán 

- Khách hàng đăng ký các dịch vụ 

 



- Sau khi tích chọn các Dịch vụ, Khách hàng bấm nút Tiếp theo 

 Bước 3: Chọn số tài khoản 

- Khách hàng chọn số tài khoản giao dịch chứng khoán theo chi nhánh 

-  

- Khách hàng đưa con trỏ chuột vào dấu hỏi chấm để được hướng dẫn những quy tắc chọn số 

tài khoản giao dịch chứng khoán  

 

- Trường hợp Khách hàng không chọn được số ưng ý hoặc trùng số, Khách hàng có thể chọn 

sinh số tự động. 

Lưu ý: Số tài khoản này Khách hàng có thể thay đổi trước khi Ký hợp đồng Mở tài khoản Giao 

dịch Chứng khoán với FPTS 



- Sau khi chọn được Số tài khoản Chứng khoán, Khách hàng bấm nút Tiếp theo 

 Bước 4: Kết thúc 

- Khách hàng Tích chọn mục “Tôi đồng ý với Các điều khoản & điều kiện trên”, sau đó bấm Lưu 

 

- Màn hình sẽ hiện lên thông tin liên hệ để Khách hàng hoàn tất thủ tục Mở tài khoản tại FPTS 

 

 LƯU Ý:  

- Khách hàng muốn sửa lại các thông tin đã kê khai  bấm chọn Tra cứu 

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin Họ tên, số CMND và số PIN sau đó bấm chọn “Tra cứu” 



 

- Bấm biểu tượng bút để sửa 

 

Sau đăng ký thông tin thành công, Khách hàng vui lòng đến trực tiếp Trụ sở/Chi nhánh/PGD của 

FPTS để ký hợp đồng hoặc liên hệ với phòng Dịch vụ Khách hàng theo số Hotline 19006446 để 

được hỗ trợ. 

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của FPTS! 

 


