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1. Mở tài khoản giao dịch.

Bạn copy link sau và paste vào trình duyệt web:

https://direct.fxpro.com/ib/en/usd/164180

Bước 1: NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ (vui lòng sử dụng tiếng Việt không dấu)

FxPro Profile:
 Email (FxPro ID): địa chỉ email khai báo tại đây sẽ được sử dụng để xác nhận và liên lạc với
bạn. Đây cũng đồng thời là tên tài khoản FxPro của bạn.
 Enter password: đặt mật khẩu cho tài khoản của bạn. Lưu ý: mật khẩu bao gồm tối thiểu 8
ký tự.
 Re‐enter password: nhập lại mật khẩu.
 Service: chọn FxPro MT4 như trong hình vẽ.
Personal Details:
 Title: chọn danh xưng tương ứng với vai trò của bạn.
 First Name: họ. Ví dụ: Nguyen, Tran, Le...
 Last Name: tên lót và tên của bạn. Ví dụ: Van A, Minh C...
 Country: chọn Việt Nam.
 Phone: nhập số điện thoại của bạn, có bao gồm mã nước. Ví dụ: số điện thoại của bạn là
0912345678 thì bạn sẽ điền 84912345678.
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Trading Account Settings
 Choose currency base: chọn USD
 Choose your maximum leverage (đòn bẩy tài chính tối đa): chọn 1:500 hoặc 1:100 tùy
bạn.
Residential Address:
 Street & number: ghi rõ địa chỉ bạn ở (đây cũng là địa chỉ bạn sử dụng để đăng ký khi mở
tài khoản tại ngân hàng hoặc trên các hóa đơn thanh toán).
Chú ý: nếu địa chỉ của bạn là 123/4, vui lòng sử dụng dấu cách (space) để thay cho ký tự
“/”. Như vậy, địa chỉ trên được viết như sau: 123 4
 City: nhập thành phố bạn đang ở
 State/province (bang chỉ có ở Mỹ): ghi NA
 Postal/zip code: mã bưu điện. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh mã 08 ‐ viết 848, Hà Nội mã
04 ‐ viết 844.
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Financial Information:
 What is your total estimated net worth (EUR)?: Chọn theo hình hoặc tùy bạn.
 What is your total estimated annual income (EUR)?: Chọn theo hình hoặc tùy bạn.

Employment Information:
 Employment Status: chọn Self‐employed (làm cho bạn)
 Industry: chọn theo hình trên hoặc theo lựa chọn của bạn.
Trading Experience:
 Forex and CFDs: đánh dấu vào ô
 Frequency of transactions: Daily
 Average volume size per transaction (EUR): chọn theo hình hoặc theo lựa chọn của bạn.
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Investment Knowledges:
 Chọn Yes cho tất cả.
Upload Documents:
Lưu ý : Trong trường hợp bạn chưa chuẩn bị được các loại giấy tờ yêu cầu, bạn có thể bỏ
qua việc upload này. Việc bổ sung sẽ được thực hiện sau khi bạn đã có tài khoản.
 Colour copy of Identification: 01 bản scan màu CMND (hoặc hộ chiếu)
 Proof of residence: 01 bản scan màu của Giấy Nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng.
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Membership và Mailing:
 Chọn theo hình hoặc theo lựa chọn của bạn.

Trong mục Submission Confirmation, nhấn chọn vào các ô trống “I declare that I have carefully
read and ...”, “I acknowledge your risk warning...”
Nhấn Complete để hoàn thành việc tạo tài khoản của bạn. Màn hình thông báo việc xác nhận tài
khoản của bạn sẽ hiển thị như hình dưới.
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Nhấn Continue để trở lại trang chính của FxPro.
Bước 2: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN
Hệ thống quản lý tài khoản của FxPro sẽ tự động gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email
đã đăng ký của bạn.
Bạn cần kiểm tra hộp thư và mở email gửi từ FxPro với tiêu đề (subject) Account activation code.
Bấm vào link để kích hoạt tài khoản. Xem hình bên dưới.
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Bước 3: XỬ LÝ HỒ SƠ
 Sau bước này, bạn phải đợi quá trình xử lý thông tin hồ sơ của bạn từ FxPro, tối đa là 1
ngày (thông thường thì chỉ vài giờ đồng hồ).
 Sau khi hồ sơ đã được chấp thuận, bạn sẽ nhận được email thông tin về tài khoản giao
dịch bao gồm User ID và password dùng để đăng nhập vào trang FXPro hoặc phần mềm
Meta Trader 4.

Giao dịch ủy thác tự động | Cung cấp tín hiệu Forex | Đào tạo lập trình Robot

8

Gia tăng giá trị đầu tư

2. Xem tình trạng tài khoản
Truy cập vào trang Quản lý tài khoản của bạn tại sàn FxPro theo link: https://direct.fxpro.com
Sử dụng địa chỉ email và password mà bạn đã đăng ký ở phần trên để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy tình trạng tài khoản của mình như sau:

Lưu ý: Tình trạng tài khoản (Status): ReadOnly hoặc Pending là trạng thái tài khoản chưa được
sàn giao dịch kích hoạt. Sau khi bạn gửi các giấy tờ cần thiết (trong mục 3) thì sẽ xuất hiện chữ
Approved.
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3. Các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản
Các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản giao dịch tại FxPro gồm :
 01 bản scan màu Passport (có ký tên) hoặc Chứng minh thư nhân dân (scan 2 mặt): Nếu
bạn có passport thì nên sử dụng nó.
 01 bản scan màu của một trong các hóa đơn sau: Giấy rút tiền từ tài khoản ngân hàng của
bạn; Giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn; Hóa đơn điện thoại; Hóa đơn
internet; Hóa đơn tiền điện; Hóa đơn tiền nước;
 01 bản scan màu thẻ Visa debit / credit (hoặc Master Card), che đi các thông số cần thiết
trên thẻ. Xem hình bên dưới

Lưu ý:
 Scan file và lưu thành file hình ảnh.
 Mẫu thẻ Visa debit đã scan: mặt trước thẻ che đi các từ số thứ 2 –> số 12; mặt sau: che
tất cả các số.
Gửi tất cả các giấy tờ trên đến sàn giao dịch FxPro theo các cách sau:
a. Upload file vào Hồ sơ tài khoản
Truy cập vào : https://direct.fxpro.com/, sau khi login, vào phần My Profile > Upload
Documents để upload 3 file giấy tờ trên (sử dụng file hình ảnh .jpg)
 COLOUR COPY OF IDENTIFICATION: upload file Passport hoặc CMND.
 PROOF OF ADDRESS: upload file hóa đơn.
 DEBIT/CREDIT CARD SCANS: file thẻ Visa debit.
b. Gửi hồ sơ đến bộ phận khách hàng của FxPro
Các giấy tờ của bạn sẽ được bổ sung bằng cách gửi email hoặc Fax đến Bộ phận hỗ trợ khách
hàng của FxPro như sau:
 Gửi Email: support@FxPro.com hoặc accounting@fxpro.com. Email phải đính kèm các
file scan hồ sơ của bạn. Đồng thời, ghi rõ số tài khoản (ID) mà FxPro đã cung cấp cho bạn
trong email gửi đi.
 Fax đến số : +357 25 969 2233 khi đã điền đầy đủ thông tin lên tờ bìa bản fax (download
biểu mẫu tại link: https://direct.fxpro.com/documents/Fax_Cover.pdf)
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4. Mở một tài khoản giao dịch mới (từ tài khoản đã có)
Lưu ý quan trọng: Cách thức này chỉ áp dụng trong trường hợp bạn SỬ DỤNG CÙNG 1 THẺ VISA
(hay Master) để nạp tiền và rút tiền trên các tài khoản giao dịch này. Nếu bạn muốn sử dụng 1
thẻ Visa khác cho 1 tài khoản đăng ký Mới, vui lòng thực hiện đăng ký theo Mục 1 với 1 địa chỉ
email mới.
Trong quá trình giao dịch, vì một lý do nào đó bạn cần mở thêm 1 tài khoản giao dịch mới (thay
đổi chiến lược giao dịch, sử dụng phương pháp mới.v.v...), bạn chỉ cần thao tác như sau:
 Truy cập vào website của FxPro theo link: https://direct.fxpro.com/
 Sử dụng email và password mà bạn đã đăng ký để đăng nhập
 Bấm vào thanh menu My Accounts > Open A New Account
 Hiển thị cửa sổ hình dưới đây, bạn làm theo chỉ dẫn sau:






Service: chọn FxPro MT4
Currency Base: chọn USD
Leverage: tùy chọn mức đòn bẩy tài chính của bạn
Check “I declare that I have carefully read...” và nhấn Submit để hoàn thành việc mở thêm
tài khoản mới.
Ghi chú: Sau khi bạn mở thêm 1 tài khoản giao dịch mới, Bộ phận quản lý Account của FxPro
sẽ gửi email cho bạn để hỏi về lý do mở thêm 1 tài khoản mới. Bạn reply lại email đó với nội
dung như sau: “I want to open a new account for new trading system. Please help me to do it.
Thanks a lot”.
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5. Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản (Deposit)
Để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn tại FxPro, vui lòng truy cập vào website của FxPro
theo link: https://direct.fxpro.com/
Sử dụng email và password mà bạn đã đăng ký để đăng nhập. Chọn từ thanh menu ở trên
Deposit Funds > Debit/Credit Card. Hiển thị cửa sổ như hình dưới đây:
 FxPro Acount No.: chọn số tài khoản giao dịch (account number) mà bạn cần nạp tiền.
 Issuing Country: Chọn Viet Nam
 Name on card: phải là tên của bạn
 Card Number: Số thẻ, gồm 16 số ở mặt trước của thẻ (viết liền không khoảng cách)
 Card Expiry Date: Chọn tháng và năm hết hạn trên thẻ
 CVV2 (Mã số bí mật của thẻ): 3 số cuối cùng ở mặt sau của thẻ
 Currency: chọn USD

 Deposit Amount: Chọn số tiền bạn muốn chuyển.
 Sau đó nhấn SEND REQUEST để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.
Ghi chú:
 Thời gian nạp tiền trung bình từ 1 ‐ 2 giờ. Vui lòng kiểm tra tài khoản trên Meta Trader 4
hoặc xem tại website https://direct.fxpro.com
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 FxPro sẽ gửi email cho bạn để thông báo việc nạp tiền thành công hoặc (không thành
công). Nếu không thành công, vui lòng liên hệ với www.dautruongfx.com để chúng tôi hỗ
trợ bạn thực hiện.

6. Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản (Withdraw)
Tương tự như phần nạp tiền vào tài khoản, để rút tiền từ tài khoản giao dịch, bạn chú ý thanh
menu phía trên cùng (màu đen): Chọn Withdraw Funds > Debit/Credit Card. Hiển thị cửa sổ như
hình dưới đây:









FxPro Acount No.: chọn số tài khoản giao dịch (account number) mà bạn cần rút tiền.
Name on Card: phải là tên của bạn.
Card Number: Số thẻ, gồm 16 số ở mặt trước của thẻ (viết liền không khoảng cách).
CVV2 (Mã số bí mật của thẻ ): 3 số cuối cùng ở mặt sau của thẻ.
Currency: chọn USD.
Withdraw Amount: Chọn số tiền bạn muốn rút về.
Nhấn SEND REQUEST để gửi lệnh rút tiền.

Ghi chú:
 Trong vòng 24h, lệnh chuyển tiền sẽ được xử lý và sẽ có email xác nhận từ FxPro gửi về
địa chỉ email của bạn, thông báo về việc rút tiền này.
 Có thể sử dụng 2 hay nhiều thẻ Visa để nạp tiền. Bạn nạp bằng thẻ Visa debit nào, thì sẽ
rút tiền về thẻ Visa debit đó.
 Trong thời gian đợi xử lý là 24h, bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch bình thường trên tài
khoản. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về Equity trong tài khoản của bạn. Nếu Equity này nhỏ
hơn số tiền bạn rút đi, lệnh chuyển tiền sẽ không được thực thi.
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7. Hướng dẫn rút tiền bằng chuyển khoản (Bank wire transfer)
Theo quy định tại FxPro.com, bạn được rút số tiền LỢI NHUẬN sau giao dịch bằng hình thức
CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN (Bank Transfer). Để thực hiện điều này, bạn cần thực hiện như
sau:
1. Số tiền GỐC đã nạp (bằng thẻ Visa) cần được rút về lại thẻ Visa. Thực hiện theo hướng
dẫn tại Mục 6. (Quy định bạn PHẢI thực hiện lệnh rút tiền Gốc về trước khi rút tiền Lợi
nhuận).
2. Khi đã rút đủ số tiền GỐC qua thẻ, tự động FxPro sẽ gửi email thông báo để bạn chuyển
sang rút tiền bằng hình thức Bank Tranfer. Thực hiện theo cách sau: Chọn Withdraw
Funds > Bank Transfer.
Bạn điền các thông tin cần thiết về tài khoản của bạn theo hướng dẫn sau (xem hình dưới đây):
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Ghi chú:
 Sử dụng Tiếng Việt KHÔNG DẤU
 Các thông tin về Ngân hàng, địa chỉ Ngân hàng, số Swift của Ngân hàng: bạn cần hỏi kỹ lại
Ngân hàng để viết thật chính xác.
Sau khi điền các thông tin đầy đủ và chính xác. Nhấn Send Request để thực hiện lệnh rút tiền.
Trong quá trình tiến hành mở tài khoản giao dịch cũng như nạp tiền và chuyển tiền, nếu gặp bất
cứ khó khăn gì, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp tại :
www.dautruongfx.com.
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