
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 

 

 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 

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


 

- 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 thông tin bên dưới để được hỗ trợ./. 

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

 

Phòng Dịch vụ khách hàng 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS) 

Email: fcs@fpts.com.vn 

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

Trụ sở chính – FPTS Hà Nội 

Địa chỉ: Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84.24) 3773 7065 / 6275 8028                            Fax: (84.24) 3773 9057 

FPTS Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn 

Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84.28) 62555 689                                            Fax: (84.28) 62910 560 

FPTS Chi nhánh Đà Nẵng 

Địa chỉ: 100 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

https://mail3.fpts.com.vn/owa/redir.aspx?C=AQCYMI9oe0ZJcm_wRr4S0DUa69ws0UGc37NkgnUWR6sswyK8gGXWCA..&URL=mailto%3afcs%40fpts.com.vn
https://mail3.fpts.com.vn/owa/redir.aspx?C=pvY_jOJPnye2POnmMfn8OKgxsC2zgEnFlOK_7djDZ8kswyK8gGXWCA..&URL=https%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttps%3a%2f%2fmail.fpts.com.vn%2fexchweb%2fbin%2fredir.asp%3fURL%3dhttp


Điện thoại: (84.236) 33553 666                                          Fax: (84.236) 33553 888 

 


