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1.   - Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD: Bản gốc hoặc hình chụp CMND/CCCD 
còn hạn sử dụng, đầy đủ mọi góc cạnh không bị che khuất 
      - Khách hàng doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh và Giấy ủy quyền có hiệu lực

 
2.   Hình chân dung: Hình chính chủ, giống với hình trên CMND/CCCD, chụp khuôn 
mặt và vai, rõ nét. 

 
3.   Thiết bị: Quý khách có thể sử dụng máy tính cá nhân, máy để bàn hoặc thiết bị di
động iOS 12.4.1 hoặc Android 9.0 trở lên, có kết nối Internet và camera (chụp 
hình chân dung nếu không có hình sẵn) 

II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN 

Thiết bị di động:
Quý Khách có thể tải ảnh CMND/CCCD có sẵn
hoặc sử dụng camera của thiết bị để chụp
CMND/CCCD mặt trước và sau; hình chân dung
làm tương tự. 

Lưu ý: Chụp ảnh đủ sáng, rõ thông tin để hệ
thống 
có thể nhận diện khuôn mặt và dữ liệu chính xác.
 
Bấm nút “Tiếp tục” 

Máy tính để bàn hoặc máy tính cá nhân: 
Quý Khách vui lòng tải file ảnh CMND/CCCD
mặt trước và sau (kích thước tối đa 15MB); và
hình chân dung rõ nét, yêu cầu giống với hình
trên CMND/CCCD tối thiểu 70%. 

BƯỚC CHUẨN BỊ I. 



Quý Khách vui lòng kiểm tra lạị các thông tin
cá nhân được hệ thống trích xuất từ
CMND/CCCD và điều chỉnh (nếu có).

Vui lòng điền thêm các thông tin như: Số điện 
thoại, Email, mã môi giới và mã giới thiệu (nếu
có) 

Bấm nút “Tiếp tục” 

Đăng ký tài khoản ngân hàng và tài khoản đối
ứng, tối đa 3 tài khoản, để nhận chuyển tiền và
các dịch vụ tiện ích. 



Quý khách vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin
đã đăng ký trước đó; đọc kỹ các điều khoản
chính sách và nhấn vào các ô: ”Tôi đã đọc &
đồng ý với...” 

Sau đó, tải chữ ký rõ nét lên. 

Bấm nút "Hoàn thành" 

Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP gồm 6 chữ
số qua số điện thoại hoặc email của Quý
khách. Quý khách vui lòng nhập mã OTP để
xác nhận yêu cầu mở tài khoản. 



Nếu hoàn thiện đầy đủ các bước đăng ký, hồ sơ Quý Khách sẽ được xử lý nhanh chóng và nhận
được thông tin đăng nhập vào tài khoản giao dịch M-System. 

Nếu chưa hoàn thiện đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn Saigon Futures sẽ gọi điện để hỗ trợ các
vẫn đề vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ. 

Sau khi hoàn thành bước OTP, Quý Khách sẽ nhận được Email xác thực đăng ký mở tài khoản thành
công:

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN & CHÚC QUÝ KHÁCH 
GIAO DỊCH THÀNH CÔNG 
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