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THÔNG BÁO 

Về việc Bảo mật thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán 

  

Kính gửi: Quý Khách hàng 

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần chứng khoán FUNAN (FNS) xin trân trọng cảm ơn Quý 

Khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi trong thời gian qua.  

Hiện tại, thị trường chứng khoán đang là một trong những kênh thu hút rất mạnh dòng 

tiền của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh các cơ hội mà thị trường mang 

lại thì những rủi ro phát sinh do bị lộ/bị đánh cắp thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán 

cũng sẽ dẫn đến những thiệt hại hết sức nghiêm trọng, trên thực tế hiện nay vấn đề này đang 

diễn ra phổ biến mà gần đây các Ngân hàng thường xuyên khuyến cáo đến Quý Khách hàng.  

 Để hạn chế thấp nhất rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra, FNS kính thông báo và đề nghị 

Quý Khách hàng lưu ý thực hiện những khuyến cáo như sau:  

1. Tăng cường hơn nữa việc bảo mật mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch đối 

với tài khoản giao dịch chứng khoán.  

2. Trường hợp phát hiện các thông tin cần bảo mật bị lộ/bị đánh cắp/vượt ra ngoài 

khả năng kiểm soát của mình, Quý Khách hàng cần thông báo ngay cho Nhân viên 

chăm sóc trực tiếp để chúng tôi kịp thời có biện pháp bảo vệ tiền và tài sản của 

Quý Khách hàng.  

3. Không đăng nhập vào các đường link yêu cầu cung cấp THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP, 

MẬT KHẨU, FNS không yêu cầu cung cấp thông tin trên dưới bất kỳ hình thức nào. 

Quý Khách hàng chỉ giao dịch với FNS qua Mobile App/ Web trading/ Home 

trading. 

 Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Nhân viên chăm sóc trực 

tiếp hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng của FNS theo thông tin dưới đây:  

✓ Điện thoại: (028) 6295 9158; hoặc  

✓ Email: dv@funan.com.vn 
 

 Kính chúc Quý Khách hàng thành công trong kênh đầu tư chứng khoán; và Chúng tôi 

luôn vinh hạnh khi được đồng hành cùng Quý khách.  

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 



 

 

TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

Điện thoại: (028) 6295.9158. Fax: (028) 6295.9218. 

Email: info@funan.com.vn 

Website: www.funan.com.vn 

 
  

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Địa chỉ: Tầng 3, số 353-353bis-355 

An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, TPHCM. 

Điện thoại: (028) 6295.9138. 

Fax: (028) 6295.9178. 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 

4A Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  

Điện thoại: (024) 6283.3666. 

Fax: (024) 3206.8881 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 90-92 Hồ Xuân 

Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng. 

Điện thoại: (0236) 377.9655. 

Fax: (0236) 377.9656. 
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