Account Profile Update Form
Mẫu Cập Nhật Hồ Sơ Tài Khoản

Client Information
Hồ sơ thông tin
Full name
Tên tài khoản eToro
Trading account Username
Họ và tên
Passport/ ID number
Số hộ chiếu
City and country of current residence
Thành phố và Quốc gia cư trú hiện tại
Have you ever lived in any other cities for a period
of over 3 months?
Bạn đã bao giờ sống ở bất kỳ thành phố nào khác
trong khoảng thời gian hơn 3 tháng chưa?
❏ Yes (please provide details)
Có (vui lòng cung cấp thông tin chi tiết
❏ No
Không

Client’s economic profile
Hồ sơ kinh tế
What is your current occupation/position?
Nghề nghiệp / vị trí trong công ty của bạn hiện tại
là gì?
Current employer’s Name and details (full
company name, address and Nature of business)
Tên và chi tiết của nhà tuyển dụng hiện tại (tên
công ty đầy đủ, địa chỉ và tính chất của doanh
nghiệp)
Please list your place/s of employment for the last
5 years (please include the work duration for each
employee, also, the employer’s name, nature of
business and your position/s in the company)
Vui lòng liệt kê vị trí / công việc của bạn trong 5
năm qua (Bao gồm thời gian làm việc cho mỗi
nhân viên, đồng thời, tên nhà tuyển dụng, tính
chất kinh doanh và vị trí của bạn trong công ty)
If you are not currently employed please select
the appropriate box;
Nếu bạn hiện không làm việc, vui lòng chọn ô
thích hợp

☐ Unemployed
Thất nghiệp
☐ Retired
Nghỉ hưu
☐ Student
Học sinh
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Please provide the source from which the money,
you are going to fund your activity with eToro, is
generated. Please indicate your answers with the
relevant box/boxes
Vui lòng cung cấp thông tin về nguồn tiền mà bạn
sẽ dùng cho hoạt động đầu tư của mình trên nền
tảng eToro. Vui lòng cho biết câu trả lời của bạn
bằng cách chọn một ô / nhiều ô có liên quan
What is your net annual income in US dollars?
Thu nhập ròng hàng năm của bạn bằng đô la Mỹ?

☐ Salary
Tiền Lương

☐ Investments
Tiền đầu tư

☐ Pension
Tiền hưu trí

☐ Inheritance
Tiền thừa kế

☐ Savings
Tiền tiết kiệm

☐ Other: Please specify
Khác (Ghi rõ)

☐ Up to $10K
Lên tới $10K

☐ $500K - $1M
$500K - $1M

☐ $10K - $50K

☐ $1M - $5M

$10K - $50K

$1M - $5M

☐ $50K - $200K
$50K - $200K

☐ above $5M
Trên $5M

☐ $200K - $500K
$200K - $500K
Please indicate total value of your wealth in US
Dollars
Vui lòng cho biết tổng giá trị tài sản của bạn bằng
đô la Mỹ

☐ Up to $10K
Lên tới $10K

☐ $500K - $1M
$500K - $1M

☐ $10K - $50K

☐ $1M - $5M

$10K - $50K

$1M - $5M

☐ $50K - $200K
$50K - $200K

☐ above $5M
Trên $5M

☐ $200K - $500K
$200K - $500K
How much do you plan to invest in your eToro
account in US dollars?
Bạn dự định đầu tư bao nhiêu vào tài khoản eToro
của mình bằng đô la Mỹ?

☐ Up to $10K
Lên tới $10K

☐ $500K - $1M
$500K - $1M

☐ $10K - $50K

☐ $1M - $5M

$10K - $50K

$1M - $5M

☐ $50K - $200K
$50K - $200K

☐ above $5M
Trên $5M

☐ $200K - $500K
$200K - $500K
How do you expect to credit/fund your account?
Phương thức nào để bạn nạp tiền vào tài khoản
eToro của bạn?

☐ Bank Transfer
Chuyển khoản
☐ Online Money Transfer
Chuyển tiền trực tuyến
☐ Credit/Debit Card
Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
☐ Other (Please specify)
Khác (Ghi rõ)
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Client’s economic profile (continued)
Please provide us with further details of the
expected origin of funds to be deposited to your
trading account (e.g. name of
institution/bank/money transfer company and
country of origin):
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin
chi tiết về nguồn gốc dự kiến của các khoản tiền
được gửi vào tài khoản giao dịch của bạn (ví dụ:
tên của tổ chức / ngân hàng / công ty chuyển
tiền và nước xuất xứ):
Please provide us with details of the expected
destination of outgoing transfers/withdrawals
from your trading account (e.g. name of
institution/bank/money transfer company and
country of origin):
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về
điểm đến dự kiến của chuyển khoản / rút tiền từ
tài khoản giao dịch của bạn (ví dụ: tên của tổ chức
/ ngân hàng / công ty chuyển tiền và nước xuất xứ):
Do you have any business/income relationship in
or with countries outside of your country of
residence?
Bạn có bất kỳ nguồn thu nhập kinh doanh / thu
nhập trong hoặc với các quốc gia bên ngoài quốc
gia cư trú của bạn?
If yes, please provide details.
Nếu có, xin vui lòng cung cấp chi tiết.
Please indicate if you are a “Politically exposed
person”?
Vui lòng cho biết bạn có phải là người tiếp xúc với
chính trị không?
(“Politically Exposed Persons-PEP” are natural persons who are
or have been entrusted with prominent public functions, which
means: heads of State, heads of government, ministers and
deputy or assistant ministers; members of parliaments; members
of supreme courts of constitutional courts or of other high-level
judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal,
except in exceptional circumstances; members of courts of
auditors or of the boards of central banks; ambassadors, chargés
d’affaires and high-ranking officers in the armed forces , members
of the administrative, management or supervisory bodies of
State- owned enterprises).
(Người có liên quan về mặt chính trị là những người đã hoặc
đang được giao phó các chức năng đại diện cho công chúng nổi
bật, có nghĩa là: người đứng đầucủa Nhà nước, người đứng đầu
chính phủ, bộ trưởng và phó hoặc trợ lý bộ trưởng ; Thành viên
củanghị viện; thành viên của tòa án tối cao của tòa án hiến pháp
hoặc của các cơ quan tư pháp cấp cao khác có quyết định không
bị kháng cáo thêm, trừ trường hợp đặc biệt; Thành viên của tòa
án, của kiểm toán viên hoặc của hội đồng quản trị của ngân hàng
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trung ương; đại sứ, Chargeés d hèaffaires và cán bộ có thứ bậc
cao trong lực lượng vũ trang, thành viên của các cơ quan hành
chính, quản lý hoặc giám sát của các doanh nghiệp Nhà nước).

Please indicate if you have any connection to PEP?
If yes, please give us description of the
relationship?
Vui lòng cho biết nếu bạn có bất kỳ kết nối hoặc
mối quan hệ với một cá nhân có liên quan đến
chính trị không? Nếu có, xin vui lòng cho chúng tôi
mô tả về mối quan hệ?
Have you ever been suspected or convicted for
any illegal activity?
Bạn đã bao giờ bị nghi ngờ hoặc bị kết án vì bất
kỳ hoạt động bất hợp pháp nào không?

Client Confirmation
I confirm that all the information in this form is accurate, complete and can be relied upon. I further confirm that in the future I
will immediately inform eToro if my circumstances should/ are to change to the information I have submitted.
Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin trong mẫu khai này là chính xác, đầy đủ và có thể tin tưởng. Tôi xác nhận thêm rằng trong
tương lai tôi sẽ thông báo ngay cho eToro nếu hoàn cảnh của tôi có bất cứ thay đổi nào khác so với thông tin tôi đã gửi.
Full Name
Họ và Tên
Signature
Ký
Date
Ngày tháng năm

* You may be kindly requested to provide with additional documents related to your account profile within the lifetime of your
trading account.
Bạn có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ tài khoản của bạn trong suốt thời gian sử dụng tài
khoản giao dịch của bạn.
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