
THIẾT BỊ TRÌNH DUYỆT1 32CMND / CCCD

• Window (PC / Laptop):  Chrome
• Android:  Chrome
• iOS (iPhone / iPad):  Safari
• MacOS:  Chrome / Safari 

Sử dụng máy tính, điện thoại hoặc 
máy tính bảng (trải nghiệm tốt 
nhất nếu có camera).

Bản gốc hoặc hình chụp 2 mặt 
CMND/ CCCD chính chủ, còn hiệu 
lực, hiển thị rõ nét.

HỆ ĐIỀU HÀNH4
Truy cập Cài đặt >> Safari >> Nâng cao >> Experimental Features >> Media Recorder >> True video

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 (iOS 12.4 trở lên) trên iPhone, iPad, Quý khách vui lòng cài đặt như sau:

HƯỚNG DẪN
MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

CÁC BƯỚC MỞ TÀI KHOẢN
Quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ:  https://account.vdsc.com.vn

và làm theo các bước sau đây:

1BƯỚC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

2BƯỚC XÁC THỰC THÔNG TIN CÁ NHÂN

3BƯỚC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Quý khách vui lòng điền đầy đủ 
thông tin vào form bên và nhấn:

MỞ TÀI KHOẢN NGAY

POPUP “Phương thức xác thực” sẽ hiện lên, Quý khách 
vui lòng chọn phương thức nhận mã xác thực:

· Tin nhắn (SMS): mã sẽ gửi về số điện thoại của bạn
· Zalo: mã sẽ gửi vào phần chat trong Zalo của bạn

Vui lòng nhập mã OTP (gồm 4 chữ số) đã được gửi vào số 
điện thoại (hoặc Zalo) của bạn.
Nếu quá 60s chưa thấy mã, vui lòng bấm chọn “Gửi lại”

NHẬP MÃ OTP

Vui lòng chọn cách xác thực tài khoản:
- Nếu thiết bị của bạn có camera: Chọn “xác thực bằng 
công nghệ ekyc” (khuyên dùng)
- Nếu thiết bị của bạn không có camera: Chọn “Nhập liệu”

CHỌN CÁCH XÁC THỰC

Quý khách vui lòng chụp/tải ảnh 2 mặt của CMND/CCCD. 
 * Lưu ý : thông tin trên ảnh chụp cần được hiển thị rõ nét, không bị mờ 
hoặc chói sáng, không mất góc hay cắt xén, chỉnh sửa để hệ thống có thể 
nhận diện và trích xuất thông tin chính xác.

CHỤP/TẢI ẢNH CMND/CCCD 

CHỌN PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

ĐIỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách vui lòng quay video xác thực chân dung. 
Video sẽ được quay trong 05 giây và cần thấy đầy đủ 
và rõ nét toàn bộ cử động tự nhiên của khuôn mặt

CHỤP ẢNH CHÂN DUNG 

Hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin trên CMND/CCCD 
của quý khách. Quý khách vui lòng kiểm tra lại các thông tin 
cá nhân & điều chỉnh (nếu cần)
 * Quý khách có thể đăng ký tối đa 03 tài khoản ngân hàng

BỔ SUNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách vui lòng lựa chọn đăng ký các dịch vụ tiện 
ích theo nhu cầu.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

4BƯỚC XÁC NHẬN & KÝ HỢP ĐỒNG

XÁC NHẬN THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Quý khách vui lòng nhấn vào ô 

Nếu thiết bị hiện tại không đăng nhập email, quý khách 
vẫn có thể mở mail xác nhận trên thiết bị khác và tiếp 
tục các bước tiếp theo

XÁC NHẬN MỞ TÀI KHOẢN BẰNG EMAIL

Quý khách vui lòng kiểm tra email “Thông báo mở tài 
khoản thành công”, xem lại thông tin và bấm

* Nếu không tìm thấy email trong “Hộp thư đến”, hãy kiểm tra trong mục 
“Thư rác”. Tại đây Quý khách vui lòng bấm chuột phải vào email -> 
không phải spam-> tin nhắn sẽ hiển thị ở “Hộp thư đến” 

XÁC NHẬN THÀNH CÔNG

Sau khi bấm                      quý khách sẽ nhận được 
trang cung cấp số tài khoản giao dịch.

HOÀN TẤT HỒ SƠ

Rồng Việt đã gửi cho bạn một email bao gồm thông tin 
mật khẩu đăng nhập và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bây giờ Quý khách hoàn toàn có thể thực hiện giao dịch 
được ngay!

Rồng Việt hân hạnh được đồng hành và phục vụ Quý khách hàng trong thời gian tới.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG!


