
 

  



 

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN EKYC TRÊN APP 

EVS MOBILE TRADING 

 

A - Hướng dẫn tải App EVS Mobile Trading 

Cách 1: Quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập đường link sau để tải App: 

http://onelink.to/evstrading 

Cách 2: Quý khách gõ tên “EVS Trading” trên thanh tìm kiếm và tải ứng 

dụng tại App Store (đối với hệ điều hành IOS) hoặc CH Play (đối với hệ điều 

hành Android) 

 

B - Yêu cầu chung khi mở tài khoản:  

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến ứng dụng công nghệ eKYC trên App EVS Mobile Trading, 

Quý khách vui lòng chuẩn bị: 

• Điện thoại thông minh có kết nối internet và gắn camera 

• CMND/CCCD còn hiệu lực 

C - Hướng dẫn các bước mở tài khoản 

Bước 1: Khai báo thông tin cơ bản 

Quý khách mở app EVS Trading, chọn nút “Mở 

tài khoản”. 

 

 

Quý khách nhập các thông tin cơ bản bao 

gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Email, chọn 

“Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo  

 

 

 

 



 

 

Bước 2: Xác thực giấy tờ tùy thân 

Chọn nút “Chụp ảnh” để bắt đầu quá trình   

xác thực 
 

Đặt giấy tờ nằm vừa trong khung hình, lần 

lượt bấm nút chụp ảnh (biểu tượng camera) 

để chụp mặt trước CMND/ CCCD 

 

 

 

   

Lặp lại thao tác để chụp mặt sau CMND/ CCCD 

và bấm nút “Gửi” để kết thúc chụp ảnh 
 

Kiểm tra hình ảnh đã chụp và bấm “Tiếp tục” 

để chuyển sang bước tiếp theo 



 

 

 

 

*Lưu ý: Đặt CMND/CCCD nằm vừa khung hình, đảm bảo không bị mờ hoặc lóa 

 

Bước 3: Xác thực khuôn mặt 

Bấm nút “Xác thực khuôn mặt” để bắt đầu 

quá trình xác thực 

 Nhìn thẳng sao cho toàn bộ khuôn mặt ở trong 

khung hình và bấm nút chụp (biểu tượng 

camera) để bắt đầu quay video 

 

 

 

   



 

Nghiêng từ từ khuôn mặt qua trái hoặc qua 

phải, sau đó bấm “Gửi” 

 Sau khi có thông báo “Thành công”, bấm 

“Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo 

 

 

 
Bước 4: Xác minh chữ ký 

Bấm nút “Chụp chữ ký” để 

bắt đầu quá trình xác thực 
 

Đặt chữ ký vừa vặn trong khung 

hình và bấm nút chụp (biểu 

tượng camera) 

 

Kiểm tra hình ảnh đã chụp và 

bấm “Tiếp tục” để chuyển sang 

bước tiếp theo 

 

 

 

 

 

     



 

 

Bước 5: Xác nhận thông tin 

• Hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin cá nhân từ 

CMND/CCCD của Khách hàng. Quý khách vui lòng kiểm 

tra lại tất cả thông tin và thực hiện chỉnh sửa/bổ sung 

các trường thông tin không chính xác/còn trống.  

• Sau khi hoàn thành, bấm “Tiếp tục” để chuyển sang 

bước tiếp theo. 

 
Bước 6: Đăng ký dịch vụ 

6.1. Đăng ký hình thức giao dịch 

Vui lòng chọn hình thức giao dịch Quý khách muốn đăng ký 

(Chỉ chọn 01 hình thức):  

• Tự giao dịch Online hoặc;  

• Có nhân viên Môi giới chăm sóc tài khoản: 

- Chọn Tên của Nhân viên môi giới hỗ trợ 

- Chọn chi nhánh Everest gần nhất. 

(*) Xem biểu phí giao dịch tại ĐÂY 

 
  

https://www.eves.com.vn/bieu-phi-88.aspx


 

 

6.2. Đăng ký loại tài khoản (Chỉ chọn 01 hình 

thức):  

• Tài khoản thông thường (Cash) hoặc;  

• Tài khoản thông thường (Cash) và ký quỹ 

(Margin). 

6.3.  Đăng ký dịch vụ trực tuyến 

• Giao dịch trực tuyến;  

• Chuyển tiền trực tuyến (*) 

(*) Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin tài 

khoản Ngân hàng mà Quý khách đăng ký nhận 

chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán. 

 

6.4. Chọn Số tài khoản mong muốn (tuỳ chọn) 

Quý khách tích vào “Đăng ký số tài khoản tùy chọn” và 

nhập số tài khoản Quý khách mong muốn. 

6.4. Xác nhận Hợp đồng 

• Tại mục Hợp đồng mẫu: Quý khách bấm chọn Xem tại 

đây để xem chi tiết các nội dung Điều khoản hợp đồng.  

• Tích chọn vào ô: “Tôi đã đọc và đồng ý với các Điều 

khoản hợp đồng bên trên.” Để hoàn thành xác nhận 

hợp đồng 

Sau khi hoàn thành các bước trên, Quý khách bấm vào 

“Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo. 

 

 

 
 



 

Bước 7: Xác thực OTP 

• Hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP gồm 4 chữ số đến số 

điện thoại mà Quý khách đã đăng ký.  

• Quý khách vui lòng nhập mã OTP để xác thực yêu cầu 

mở tài khoản, sau đó bấm vào nút “Xác nhận” để kết 

thúc quá trình đăng ký. 

 
  

HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ 

Màn hình thông báo sẽ hiển thị khi Quý khách mở tài khoản 

thành công. Đồng thời, Quý khách sẽ nhận được email bao 

gồm các thông tin:  

• Số tài khoản giao dịch chứng khoán; 

• Thông tin đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến; 

• File mềm Bộ Hợp đồng mở tài khoản. 

Sau khi mở tài khoản, Quý khách có thể nộp tiền để giao dịch 

ngay trong ngày.  

 

Chúc Quý khách có những trải nghiệm đầu tư hiệu quả 

và thành công tại Everest! 

 
 

 

 

 



 

 

 


