MBKE - Khuyến khích giao dịch trực tuyến và tạm ngừng tiếp khách hàng trực tiếp tại các văn phòng giao dịch của MBKE
Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE) xin thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 27/05/2021, chúng tôi sẽ tạm ngưng tiếp
khách hàng trực tiếp giao dịch tại các chi nhánh của Công ty cho đến khi có thông báo chính thức mới.

Kính gửi Quý Khách hàng,
Diễn biến của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay đang rất phức tạp, tốc độ lây lan tăng đột biến tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhằm
góp phần chung tay cùng Chính Phủ trong việc ngăn ngừa sự lây lan trên diện rộng của dịch bệnh Covid-19, cũng như bảo vệ an toàn sức khỏe cho khách
hàng và nhân viên do xuất hiện một số trường hợp có liên quan Covid-19 tại khu vực Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Công ty
TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng (MBKE) xin thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 27/05/2021, chúng tôi sẽ tạm ngưng tiếp khách hàng
trực tiếp giao dịch tại các chi nhánh của Công ty cho đến khi có thông báo chính thức mới.
Trong thời gian này, chúng tôi rất mong và khuyến khích Quý khách hàng thực hiện giao dịch thông qua các hình thức trực tuyến của công ty theo hướng
dẫn chi tiết dưới đây:

Tiện ích
Hướng dẫn thực hiện

1.

Mở tài khoản trực tuyến, giao dịch được ngay tại website MBKE

Click https://oap.maybank-kimeng.com.vn/ để thao tác mở tài khoản trực tuyến

2.

Giao dịch trực tuyến

https://ketrade.com.vn hoặc tải app KE Mobile VN

3. Tất cả các giao dịch khác: xem thông tin tài khoản, danh mục, thay đổi thông tin, ứng tiền, rút tiền…
https://ketrade.com.vn hoặc tải app KE Mobile VN

Ngoài ra, Quý khách vui lòng liên hệ với môi giới phụ trách trực tiếp hoặc gọi điện đến số Hotline công ty 028.44 555 888 (nhấn phím 1 hoặc 2) để được tư
vấn hỗ trợ thông tin về thị trường cũng như các công việc chuyên môn khác liên quan tới việc giao dịch của Quý khách.
Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của tất cả Quý khách đối với các nỗ lực nhằm đem đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối trong
mùa dịch, đồng thời sẽ nhanh chóng cập nhật các thông báo chính thức mới ngay lập tức.
Kính chúc Quý khách cùng gia đình sức khỏe và bình an.
Trân trọng.

