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Để thực hiện đăng ký mở tài khoản, Quý khách vui lòng chuẩn bị : 

                CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định, rõ nét 

                 Sử dụng máy tính hoặc điện thoại có camera 

                 Trình duyệt khuyến nghị : trình duyệt Chrome.Riêng đối với iPhone/iPad, vui lòng sử dụng Safari để 

thực hiện đăng ký. 

                Các hệ điều hành khuyến nghị : Window 10, Catalina 10.15.1, IOS 12.4 trở lên, Android 9.0 trở lên. Đối 

với hệ điều hành IOS trên Iphone, Ipad, Quý khách vui lòng thực hiện cài đặt như sau : Truy cập Cài 

đặt >> Safari >> Nâng cao >> Experimental Features >> Media Recorder >> True video và sử dụng ios 

12.4 trở lên. 

 

BƯỚC 1 : ĐĂNG KÝ  

Truy cập website Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương theo đường dẫn : https://opnvn.apec.com.vn  

nhấn chuột vào biểu tượng  để thực hiện  

 

 

 

 

 

https://opnvn.apec.com.vn/
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BƯỚC 2 : CHỌN LOẠI TÀI KHOẢN 

Quý khách vui lòng chọn loại tài khoản và gói dịch vụ để đăng ký 

 

BƯỚC 3 : XÁC NHẬN GIẤY TỜ VÀ KHUÔN MẶT VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ MẪU 

CHỮ KÝ 

Quý khách sử dụng camera của thiết bị (nếu có ) để chụp ảnh CMND/CCCD hoặc tải file ảnh CMND/CCCD sẵn có. 

Quý khách lưu ý ảnh chụp đảm bảo không bị mờ, bóng để hệ thống có thể nhận diện và trích xuất thông tin chính 

xác . 
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Quý khách vui lòng quay video xác thực gương mặt  

 

Quý khách vui lòng chụp/tải  chữ ký cá nhân 

 

Hệ thống sẽ tự trích xuất thông tin trên CMND/CCCD của Quý khách.Quý khách vui lòng kiểm tra lại các thông tin 

cá nhân và điều chỉnh (nếu cần). 
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BƯỚC 4 : ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN  

Quý khách thực hiện đăng ký các dịch vụ trực tuyến và ít nhất 01 tài khoản ngân hàng để chuyển tiền 
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BƯỚC 5 : KÝ HỢP ĐỒNG 

Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông tin điều khoản hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng ký quỹ , sau đó nhấn tích 

chọn đồng ý về điều khoản và nhấn tiếp tục để hoàn thiện thủ tục mở tài khoản trực tuyến : 

 

 

Hệ thống sẽ tự động gửi link xác thực tài khoản qua email của Quý khách. Quý khách vui lòng nhấn link xác thực 

trong email để hoàn tất đăng ký xác thực qua mã OTP gửi qua số điện thoại của Quý khách đăng ký 
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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 sẽ gửi lại cho APECS bộ hợp đồng trong vòng 10 ngày để được kích hoạt đầy đủ dịch vụ thanh 

toán .Nhân viên chăm sóc sẽ liên hệ để tư vấn và hỗ trợ Quý khách hoàn thiện hồ sơ 

                              

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 

 

 


