
THÔNG BÁO 
(V/v:triển khai chương trình kết nối thông tin Khách hàng) 

Kính gửi: Ông/Bà  …………… – Chủ tài khoản ……. tại Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á 

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán năm 2010; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán; 

- Căn cứ Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số …. đã ký giữa KH …. và Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á; 

 

Nhằm mục đích thông tin, giới thiệu năng lực và triển khai dịch vụ mới tới Khách hàng, hiện nay Công ty Chứng 

khoán Đông Nam Á (SeASecurities) đang thực hiện liên hệ và kết nối thông tin tới toàn bộ các chủ tài khoản giao 

dịch chứng khoán đã mở tại SeASecurities. Qua đây SeASecurities cũng xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng 

một số nội dung như sau: 

1. Trạng thái tài khoản của Quý khách tính đến hết ngày      /      /20       là: 

- Số dư tiền:  

- Số dư chứng khoán:  

2. Với Công nghệ giao dịch hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm sẵn sàng phục vụ, SeASecurities rất 

mong muốn Quý Khách hàng đã mở tài khoản sẽ giao dịch trở lại tại SeASecurities trong thời gian tới. Trong 

trường hợp Quý Khách hàng không có nhu cầu giao dịch chứng khoán trở lại, SeASecurities đề nghị Quý Khách 

hàng vui lòng liên hệ với SeASecurities để thực hiện rút hết số dư tiền có trong tài khoản và làm thủ tục tất toán 

tài khoản theo chính sách chung về quản lý tại khoản trong thời gian 01 tháng kể từ ngày Quý khách nhận được 

thông báo này. 

3.  Nếu Quý Khách hàng muốn duy trì tài khoản hoặc có bất cứ yêu cầu nào liên quan xin vui lòng liên  hệ với 

SeASecurities theo địa chỉ sau : 

 - Trụ sở chính: Tầng 2, số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (ĐT : Hotline 18006636) 

 - Chi nhánh tại TP HCM : tầng 3, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP HCM (ĐT : 08.3.824.6468)  

trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Quý khách nhận được thông báo này để được hỗ trợ. 

4. Trường hợp quá thời hạn nêu trên nếu SeASecurities không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào của Quý Khách 

hàng, có nghĩa là Quý Khách hàng đã đồng ý để SeASecurities được tự động thực hiện đóng tài khoản giao dịch 

chứng khoán của Khách hàng và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tất toán tài khoản .  

5. Toàn bộ số dư tiền còn lại trên tài khoản của Quý khách sẽ được SeASecurities quản lý chặt chẽ và chi trả đầy đủ 

các quyền lợi liên quan  khi Quý khách đến làm thủ tục tất toán tài khoản hoặc giao dịch chứng khoán trở lại. 

SeASecurities trân trọng xin thông báo để Quý Khách hàng biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách 

hàng. 

Trân trọng!                            

TỔNG GIÁM ĐỐC 

           (Đã ký) 

 

 Lê Thị Thanh Bình 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------------------- 

Hà Nội, ngày       tháng 8  năm 2012 


