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Ứng dụng Sacombank mBanking
Quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Sacombank mBanking.
Bước 2: Chọn Chuyển tiền & Thanh toán => Đến TK Chứng Khoán tại Menu cạnh trái hoặc
tại màn hình chính.
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Bước 3: Nhập liệu thông tin
Quý khách bấm vào biểu tượng bên trái màn hình để chọn Tài khoản giao dịch và biểu
tượng bên phải màn hình để Chọn công ty.
Tại màn hình Chọn công ty, Quý khách vui lòng chọn:
Tên công ty: CONG TY TNHH CHUNG KHOAN YUANTA VN
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Dựa vào thông tin ở phần Tìm kiếm bằng, Quý khách nhập thông tin theo
hướng dẫn sau:


Tìm kiếm bằng: Số tài khoản
Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 12 ký tự gồm chuỗi số tài khoản bắt đầu bằng
“004C”, kýtự “-” và số tiểu khoản ở đuôi.
Đối với KH có ký tự “A” thì sẽ nhập 004CAXXXXX-[tiểu khoản]. Đối với KH không có
kýtự A thì nhập đúng số tài khoản đã được YSVN thông báo khi mở tài khoản.

VD:
004CA12345-1 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở sử dụng tiền mặt) hoặc
004CA12345-6 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở vay giao dịch ký quỹ) hoặc
004CA12345-8 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán phái sinh)
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 Tìm kiếm bằng: Mã khách hàng

Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 06 ký tự gồm chuỗi số tài khoản không bao gồm
chuỗi kýtự “004C”, không có đuôi. Đối với KH có ký tự “A” bắt đầu thì sẽ thay thế bằng
ký tự số “0”.

VD: Chuỗi 12 ký tự là 004CA12345-1 => Chuỗi Mã khách hàng cần nhập sẽ là 012345 (ký
tự “A”thay bằng số “0, bỏ ký tự “-”, bỏ ký tự đuôi)
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Tìm kiếm bằng: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quý khách nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu (thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản
chứng khoán tại YSVN)
Quý khách vui lòng chọn Số tiểu khoản (đuôi 1/đuôi 6/ đuôi 8) cần chuyển tiền vào ở mỗi
điều kiện tìm kiếm tương ứng. Trường hợp Quý khách không chọn, hệ thống sẽ không ghi
nhận được tiểu khoản Quý khách muốn chuyển tiền, khi tiền chuyển vào tài khoản chứng
khoán của Quý khách tại YSVN, sẽ mặc định được ghi nhận là tiểu khoản đuôi 1 (tiền mặt).

Bấm nút LẤY THÔNG TIN
Sau khi Lấy thông tin, bấm TIẾP TỤC, Quý khách điền thông tin về số tiền cần chuyển và
nội dungchuyển tiền.
Lưu ý: Khi thực hiện chuyển tiền theo màn hình chức năng này, Quý khách không bắt
buộc phải điền nội dung chuyển tiền theo mẫu quy định của YSVN.
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(1) Sau khi điền thông tin, Chọn Tiếp tục.
(2) Qua màn hình tiếp theo, kiểm tra lại một lần nữa thông tin đã nhập, chọn Xác nhận.
(3) Hiển thị màn hình Giao dịch Thành công

Màn hình check lại lịch sử, trạng thái chuyển tiền

Lưu ý: Chức năng này không cho phép thanh toán từ thẻ tín dụng.
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Kênh Internet Banking
Quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập Internet Banking.
Bước 2: Chọn Giao dịch  Chuyển tiền  Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán

Bước 3: Nhập liệu thông tin
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-

Tài khoản: Quý khách vui lòng nhấn vào biểu tượng để chọn Tài khoản cần thực hiện

-

Thông tin Đơn vị Hưởng:
 Tên Công ty: Chọn “CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA”
 Tương ứng với các Điều kiện tìm kiếm, Quý khách nhập thông tin theo hướng dẫn

sau:
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Tìm kiếm bằng: Số tài khoản

Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 12 ký tự gồm chuỗi số tài khoản, ký tự “-” và số
tiểu khoản ở đuôi.

Đối với KH có ký tự “A” thì sẽ nhập 004CAXXXXX-[tiểu khoản]. Đối với KH không
có ký tự A thì nhập đúng số tài khoản đã được YSVN thông báo khi mở tài khoản.

VD:
004CA12345-1 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở sử dụng tiền mặt) hoặc
004CA12345-6 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở vay giao dịch ký quỹ) hoặc
004CA12345-8 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán phái sinh)
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Tìm kiếm bằng: Mã khách hàng

Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 06 ký tự gồm chuỗi số tài khoản không bao gồm
chuỗi ký tự “004C”, không có đuôi. Đối với KH có ký tự “A” bắt đầu thì sẽ thay thế bằng
ký tự số “0”.
VD:
Chuỗi 12 ký tự là 004CA12345-1 = > Chuỗi Mã khách hàng cần nhập sẽ là 012345 (ký
tự “A”thay bằng số “0, bỏ ký tự “-”, bỏ ký tự đuôi).

Quý khách vui lòng chọn Số tài khoản chứng khoán phụ (tiểu khoản đuôi 1/đuôi 6/ đuôi
8) cần chuyển tiền vào. Nếu Quý khách không chọn, hệ thống sẽ không ghi nhận được
tiểu khoản Quý khách muốn chuyển tiền, khi tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán của
Quý khách tại YSVN, sẽ mặc định được ghi nhận là tiểu khoản đuôi 1 (tiền mặt).
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Tìm kiếm bằng: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quý khách nhập số CMND/CCCD/Hộ chiếu (thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản
chứng khoán tại YSVN)

-

Bấm nút LẤY THÔNG TIN

-

Tên chủ tài khoản chứng khoán & Số tài khoản chứng khoán: tự động hiển thị
nếu số tài khoản chứng khoán còn hoạt động tại Công ty Chứng khoán Yuanta

-

Nội dung thanh toán:
 Số tiền: tối thiểu 10.000 VND, tối đa theo hạn mức giao dịch mà Khách

hàng đã đăng ký sử dụng
 Diễn giải: Cho phép nhập tối đa 80 ký tự, không ký tự đặc biệt
-

Sau đó nhấn “TIẾP TỤC”
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Bước 4: Xác thực giao dịch
-

Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi xác nhận giao dịch
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Bước 5: Màn hình kết quả giao dịch

Quý khách có thể kiểm tra giao dịch thành công trên Internetbanking theo đường dẫn sau: Giao
dịch => Quản lý giao dịch => Giao dịch hoàn tất/ Tất cả giao dịch hoặc liên hệ Trung Tâm Dịch
Vụ Khách hàng, số hotline 1900 55555 88 để được hỗ trợ.
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Ứng dụng SACOMBANK PAY
Quý khách vui lòng thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Sacombank Pay trên điện thoại di động
Bước 2: Chọn menu “Nạp tiền chứng khoán”
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Bước 3: Nhập các thông tin như sau:
Công ty: chọn “Công ty TNHH Chứng khoán YUANTA”
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Điều kiện tìm kiếm chọn 1 trong các điều kiện sau: Số tài khoản; Mã chứng khoán;
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
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Thông tin tìm kiếm - Ứng với mỗi Điều kiện tìm kiếm, Quý khách vui lòng nhập Thông
tin tìm kiếm như hướng dẫn sau đây:
 Điều kiện tìm kiếm là Số tài khoản:
Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 12 ký tự gồm chuỗi số tài khoản bắt đầu bằng
“004C”, ký tự “-” và số tiểu khoản ở đuôi.
Đối với KH có ký tự “A” thì sẽ nhập 004CAXXXXX-[tiểu khoản]. Đối với KH không
có ký tự A thì nhập đúng số tài khoản đã được YSVN thông báo khi mở tài khoản.
VD:
004CA12345-1 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở sử dụng tiền mặt) hoặc
004CA12345-6 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán cơ sở vay giao dịch ký quỹ) hoặc
004CA12345-8 (tiểu khoản giao dịch chứng khoán phái sinh)
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 Điều kiện tìm kiếm là Mã chứng khoán:
Từ khóa tìm kiếm: Quý khách nhập 06 ký tự gồm chuỗi số tài khoản không
bao gồm chuỗi ký tự “004C”, không có đuôi. Đối với KH có ký tự “A” bắt đầu
thì sẽ thay thế bằng ký tự số “0”.

VD: Chuỗi 12 ký tự là 004CA12345-1 => Chuỗi Mã khách hàng chỉ cần nhập sẽ là
012345 (ký tự “A” thay bằng số “0, bỏ ký tự “-”, bỏ ký tự đuôi)

Điều kiện tìm kiếm là Mã chứng khoán Quý khách vui lòng chọn Số tiểu khoản
(đuôi 1/đuôi 6/đuôi 8) cần chuyển tiền vào ở màn hình tiếp theo
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 Điều kiện tìm kiếm là Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Nhập đúng thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu mà KH đã đăng ký tại YSVN

Bước 4: Sau khi nhập Thông tin tìm kiếm, Quý khách bấm TIẾP TỤC, chọn tiểu khoản
(nếu có) và nhập số tiền cần chuyển
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Bước 5: Quý khách kiểm tra lại thông tin lần nữa và xác nhận giao dịch.
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Bước 6: Quý khách kiểm tra lại trạng thái GD

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, khó khăn vui lòng liên hệ tổng đài
Sacombank theo số điện thoại 1800 5858 55 để hỗ trợ.
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