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THÔNG BÁO VỀ PHÍ NỘP/ CHUYỂN KHOẢN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  

TẠI CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT VỚI YSVN 

 

STT NGÂN HÀNG 
NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN VÀO TRONG CÙNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG (THU HỘ) 

TẠI QUẦY ONLINE 

1 BIDV 
Nộp tiền/chuyển khoản tại quầy vào tài khoản công ty 

chứng khoán YSVN: Miễn phí 

• Internet banking: chọn Thanh toán hóa 

đơn/Dịch vụ Nộp tiền/TK kinh doanh CK 

YUANTA VN: Miễn phí 

• Mobile Banking: Chọn Thanh toán/Nộp 

tiền chứng khoán: Miễn phí 

2 SACOMBANK 
Nộp tiền/chuyển khoản tại quầy vào tài khoản công ty 

chứng khoán YSVN: Miễn phí 

• Internet banking: Chọn Chuyển tiền vào 

tài khoản chứng khoán: Miễn phí 

• Mobile Banking: Chọn Chuyển tiền và 

Thanh toán/Đến TK chứng khoán: Miễn 

phí 
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STT NGÂN HÀNG 
NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN VÀO TRONG CÙNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG (THU HỘ) 

TẠI QUẦY ONLINE 

3 TECHCOMBANK 

• Nộp tiền tại quầy vào tài khoản công ty chứng khoán: 

Miễn phí 

• Chuyển khoản tại quầy vào tài khoản công ty chứng 

khoán: 

✓ Cùng địa bàn/thành phố: Miễn phí 

✓ Khác địa bàn/thành phố: Theo biểu phí 

Techcombank 

• Internet banking: Miễn phí 

• Mobile Banking: Miễn phí 

4 VIETINBANK 

• Nộp tiền tại quầy vào tài khoản công ty chứng khoán: 

✓ Cùng địa bàn/thành phố: Miễn phí 

✓ Khác địa bàn/thành phố: Theo biểu phí Vietinbank 

• Chuyển khoản tại quầy vào tài khoản công ty chứng 

khoán: 

✓ Cùng địa bàn/thành phố: Miễn phí 

✓ Khác địa bàn/thành phố: Theo biểu phí Vietinbank 

• Chuyển khoản vào tài khoản công ty 

chứng khoán (Internet Banking): 

✓ Cùng địa bàn/thành phố: Miễn phí 

✓ Khác địa bàn/thành phố: Theo biểu 

phí Vietinbank 
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STT NGÂN HÀNG 
NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN VÀO TRONG CÙNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG (THU HỘ) 

TẠI QUẦY ONLINE 

5 VIETCOMBANK 

• Nộp tại quầy vào tài khoản công ty chứng khoán: 

✓ Cùng địa bàn/thành phố: Miễn phí 

✓ Khác địa bàn/thành phố: Miễn phí 

• Chuyển khoản tại quầy vào tài khoản công ty chứng 

khoán: Theo biểu phí của Vietcombank 

• Chuyển khoản vào tài khoản công ty 

chứng khoán (Internet banking): Theo 

biểu phí của Vietcombank 

 

Lưu ý:  

- Khách hàng vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chuyển tiền (đối với Ngân hàng BIDV và Sacombank) để được miễn phí khi thực 

hiện chuyển tiền vào TK chuyên dụng của Yuanta tại các ngân hàng liên kết. 

- Đối với Techcombank, Vietinbank và Vietcombank: thực hiện theo các dịch vụ chung do Ngân hàng cung cấp


