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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ứng dụng Smart Banking
Quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Smart Banking trên điện thoại di động
Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán:
1) Chọn mục: Thanh toán
2) Chọn dịch vụ: Nộp tiền chứng khoán
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Bước 3: Chọn tên NHÀ CUNG CẤP chọn: “CTY TNHH CK YUANTA Việt Nam”
Nhập đủ thông tin:
1) Số tài khoản: 004CXXXXXX-1 (đối với chuyển tiền vào tài khoản thông thường)

004CXXXXXX-6 (đối với chuyển tiền vào tài khoản margin)
004CXXXXXX-8 (đối với chuyển tiền vào tài khoản phái sinh)
2) Tên khách hàng: Nguyen Van A (gõ tên không dấu)
3) Thông tin bổ sung: 004CXXXXXX-1 cua Nguyen Van A (không bắt buộc)
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Bước 4: Xác thực giao dịch
1) Kiểm tra/Xác nhận thông tin chuyển tiền.
2) Nhập mã OTP để hoàn tất chuyển tiền.

Màn hình chuyển tiền thành công

4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Kênh Internet Banking
Quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập Internet banking. (https://www.bidv.com.vn)
Bước 2: Trên màn hình giao dịch, Chọn Dịch vụ Ngân hàng. Sau đó chọn Thanh toán
1) Loại dịch vụ: “NOP TIEN CHUNG KHOAN”
2) Nhà cung cấp chọn: “Công ty CP CK YUANTA Việt Nam”
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Bước 3: Điền thông tin:
Số tài khoản NĐT:

004CXXXXXX-1 (đối với tài khoản thông thường)
004CXXXXXX-6 (đối với tài khoản margin)
004CXXXXXX-8 (đối với tài khoản phái sinh)

Nếu KH không chọn tiểu khoản (đuôi 1/đuôi 6/đuôi 8) hệ thống sẽ không ghi nhận
tiểu khoản Quý khách muốn chuyển. Khi tiền chuyển vào TKCK của Quý khách tại
YSVN, sẽ mặc định ghi nhận là tiểu khoản đuôi 1 (tài khoản thông thường)
Số tiền:

Nhập số tiền KH muốn nộp

Tên Khách hàng:

Nhập tên của nhà đầu tư trùng khớp với STK điền ở bước 1

Số điện thoại/Địa chỉ:
Thông tin bổ sung:

Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ của NĐT

Nop tien vao TK 004CXXXXXX-1 cua Nguyen Van X

(không bắt buộc)
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Sau đó nhấn “TIẾP TỤC”

Hiện ra màn hình xác nhận Giao dịch. Quý khách kiểm tra lại thông tin 1 lần nữa, nếu đã chính
xác, nhấn “ Xác nhận”
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Bước 4: Xác thực giao dịch
1) Chuyển qua màn hình xác thực GD, Quý khách vui mở ứng dụng trên điện thoại.
2) Chọn chức năng quét mã QR
3) Quét mã QR trên màn hình và xác thực GD

Quý Khách cuộn xuống phía dưới màn hình để thấy được mã QR
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