
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN



1. TRUY CẬP WEBSITE SSI

Chọn “Bắt đầu”
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Truy cập website Công ty CP Chứng

khoán SSI theo đường dẫn: 

https://www.ssi.com.vn/,

Nhấn chuột vào biểu tượng tại

góc trên bên phải màn hình

https://www.ssi.com.vn/


2. NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nhập các thông tin: Họ và tên, số

điện thoại và địa chỉ email chưa

mở tài khoản tại SSI để đăng ký. 
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Tick chọn đồng ý cam kết với các

thông tin cung cấp, nhấn “Tiếp tục”



3. CHỌN LOẠI TÀI KHOẢN
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Chọn loại tài khoản đăng ký

Chọn Mô hình quản lý tài khoản, 

nhấn “Tiếp tục”



Giấy tờ đảm bảo đủ góc, viền, 

không bị mờ hoặc lóa sáng
Chụp hình giấy tờ

4. XÁC MINH GIẤY TỜ



Điền thông tin kinh nghiệm và kến

thức đầu tư
Kiểm tra và bổ sung thông tin cá nhân

5. BỔ SUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN



6. XÁC THỰC GƯƠNG MẶT
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Đảm bảo thiết bị đã được cấp quyền

truy cập camera và ghi hình trên

trình duyệt

Điều chỉnh tư thế ngồi thẳng, giữ

thiết bị không rung lắc và nhấn “Bắt

đầu”

3
Cử động gương mặt nhẹ nhàng tự

nhiên. Đảm bảo hình ảnh rõ nét, 

không lóa sáng



1
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Tick chọn Có/Không đầy đủ các dịch vụ

trực tuyến

Nhập thông tin Tài khoản ngân hàng

(Tối đa 3 tài khoản)

7. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN



8. KÝ HỢP ĐỒNG

Chọn Kênh giới thiệu Mở tài

khoản tại SSI (Nếu có)
Kiểm tra và đồng ý với các Điều kiện, 

điều khoản của Hợp đồng

Xác nhận điều khoản hợp đồng



8. KÝ HỢP ĐỒNG

Gửi yêu cầu thành côngXác thực OTP

Xác thực OTP



9. XÁC THỰC EMAIL

Xác thực thành côngKiểm tra email



LƯU Ý

• Quý khách sẽ nhận email thông báo Số tài khoản, thông tin đăng nhập

hệ thống giao dịch trực tuyến chỉ sau ít phút và có thể nộp tiền để giao

dịch ngay trong ngày

• Quý khách vui lòng hoàn thiện hồ sơ bản cứng để SSI có thể hoạt đầy

đủ dịch vụ thanh toán. Nhân viên chăm sóc tài khoản sẽ liên hệ để tư

vấn và hỗ trợ Quý khách hoàn thiện hồ sơ

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG!



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Nếu cần thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ:   

Email: cs@ssi.com.vn

Hotline: 1900 54 54 71

mailto:support@ssi.com.vn

