


www.yuanta.com.vn

Khi quý khách sử dụng ứng dụng của Sacombank hoặc chức năng
Chuyển tiền nhanh 24/7 trên ứng dụng của các ngân hàng khác, phương
thức này cho phép thời gian nhận tiền vào tài khoản chứng khoán gần như
tức thời.

“

Thông tin STK chứng khoán định danh phải khớp với tên
người thụ hưởng mà quý khách mong muốn nộp vào.

1 Kiểm tra kỹ thông tin

Khi hệ thống không cho phép chuyển tiền nhanh 24/7, quý
khách có thể tiếp tục giao dịch với hình thức “Chuyển tiền
thường” – Thời gian TKCK ghi nhận số dư sẽ chậm hơn
hình thức chuyển nhanh một chút.

2 Thời gian xử lý

LƯU Ý KHI NỘP TIỀN THÔNG QUA
THU HỘ ĐỊNH DANH SACOMBANK
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1. CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7

1. Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
2. Số tài khoản: YSVN + Số TKCK (6 số) + Tiểu khoản (1 số)
*Kiểm tra mục “Tên người thụ hưởng” (Tự động hiển thị)

3. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp

4. Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc)

Bước 1 Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng.

Khách hàng lựa chọn Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.Bước 2

Tại giao diện chuyển tiền, khách hàng thực hiện nhập
các thông tin như sau:

Bước 3

Xác thực thông tin bảo mật và hoàn tất giao dịch.Bước 4

Giao dịch trên ứng dụng ngân hàng khác
(Không phải là Sacombank).
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1. CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7

Giao dịch trên ứng dụng ngân hàng khác
(Không phải là Sacombank).

1. Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
2. Số tài khoản - Cú pháp nộp tiền cho TKCK 004C123456 sẽ là:

• YSVN1234561 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản thông thường);

• YSVN1234566 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản margin);

• YSVN1234568 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản phái sinh).

3. Tên tài khoản: YSVN(Nguyen Van A) (Tự động hiển thị)
4. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp
5. Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc).

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có số TKCK tại YSVN là 004C123456.
Quý khách thực hiện lựa chọn/nhập như sau:
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2. CHUYỂN TIỀN THƯỜNG

1. Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
2. Số tài khoản: YSVN + Số TKCK (6 số) + Tiểu khoản (1 số)
3. Tên chủ tài khoản: Khách hàng tự nhập tên TKCK

Theo cấu trúc: YSVN(Họ và tên TKCK)
4. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp

5. Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc)

Bước 1 Khách hàng lựa chọn Chuyển tiền trong ứng dụng ngân hàng.

Tại giao diện chuyển tiền, khách hàng thực hiện nhập các thông tin:Bước 2

Xác thực thông tin bảo mật và hoàn tất giao dịch.Bước 3

§ Giao dịch trên ứng dụng ngân hàng khác (Không phải là Sacombank);
§ Thời gian chuyển tiền thường trong khoảng 30 phút – 3 giờ, tùy theo lô chuyển tiền Citad.
§ Khách hàng phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo tiền về đúng TKCK

(Do không truy vấn được tên KH như hình thức chuyển tiền qua Napas).
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2. CHUYỂN TIỀN THƯỜNG

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có số TKCK tại YSVN là 004C123456.
Quý khách thực hiện nhập như sau:

1. Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

2. Số tài khoản - Cú pháp nộp tiền cho TKCK 004C123456 sẽ là:

• YSVN1234561 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản thông thường);

• YSVN1234566 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản margin);
• YSVN1234568 (Đối với chuyển tiền vào tài khoản phái sinh).

3. Tên tài khoản: YSVN(NGUYEN VAN A)
4. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp
5. Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (Không bắt buộc).

§ Giao dịch trên ứng dụng ngân hàng khác (Không phải là Sacombank);
§ Thời gian chuyển tiền thường trong khoảng 30 phút – 3 giờ, tùy theo lô chuyển tiền Citad.
§ Khách hàng phải kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo tiền về đúng TKCK

(Do không truy vấn được tên KH như hình thức chuyển tiền qua Napas).
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3. CHUYỂN TIỀN QUA ỨNG DỤNG SACOMBANK 

Bước 1

Truy cập ứng dụng
Sacombank mBanking
➤ Chọn Chuyển tiền

& Thanh toán

Bước 2

Khách hàng chọn
Trong Sacombank

Bước 3

Nhập số tài khoản theo
cú pháp (trên hình).

Sau đó, nhấn Tiếp tục

Bước 4

Thực hiện nhập: Số tiền
& Diễn giải (Không bắt buộc)

Sau đó, nhấn Tiếp tục

Tên người thụ hưởng theo cấu trúc: YSVN(Họ và tên TKCK)

Bước 5

Kiểm tra lại thông tin, 
thực hiện xác nhận bảo

mật và hoàn tất giao dịch



4. CHUYỂN TIỀN TẠI QUẦY GIAO DỊCH SACOMBANK

1. Người thụ thưởng – Khách hàng tự điền tên
Theo cấu trúc: YSVN(Họ và tên TKCK)
2. Số tài khoản: YSVN + Số TKCK (6 số) + Tiểu khoản (1 số)

3. Tại ngân hàng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- PGD Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh)
4. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp
5. Nội dung: (Không bắt buộc)

Bước 1
Tại quầy giao dịch của ngân hàng Sacombank, khách hàng
thực hiện yêu cầu nộp tiền vào TKCK tại YSVN thông qua
tài khoản thu hộ định danh Sacombank.

Bước 2 Lập chứng từ theo hướng dẫn của nhân viên Sacombank,
trong đó:

Bước 3 Kiểm tra lại thông tin và hoàn tất giao dịch chuyển tiền.
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4. CHUYỂN TIỀN TẠI QUẦY GIAO DỊCH SACOMBANK

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A muốn nộp tiền vào TKCK tại YSVN:
- Số TKCK: 004C123456;
- Tài khoản thường – Tiểu khoản là 1;
- Số tiền: 1.000.000 VNĐ.
Quý khách thực hiện điền thông tin tại quầy giao dịch như sau:

1. Người thụ hưởng: YSVN(Nguyen Van A)
2. Số tài khoản: YSVN1234561
3. Tại ngân hàng:

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- PGD Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh)
4. Số tiền: 1.000.000 đồng
5. Nội dung: Nộp tiền vào TK 004C123456-1 của Nguyễn Văn A.
(Không bắt buộc)



Bước 1
Tại quầy giao dịch của ngân hàng (Không phải là
Sacombank), khách hàng thực hiện yêu cầu nộp tiền vào
TKCK tại YSVN thông qua tài khoản thu hộ định danh tại
Sacombank.

Bước 2 Lập chứng từ theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng,
trong đó:

Bước 3 Kiểm tra lại thông tin và hoàn tất giao dịch chuyển tiền.

1. Người thụ thưởng – Khách hàng tự điền tên
Theo cấu trúc: YSVN(Họ và tên TKCK)
2. Số tài khoản: YSVN + Số TKCK (6 số) + Tiểu khoản (1 số)

3. Tại ngân hàng: NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

- PGD Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh)
4. Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp
5. Nội dung: (Không bắt buộc)
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5. CHUYỂN TIỀN TẠI QUẦY GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG KHÁC 
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Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A muốn nộp tiền vào TKCK tại YSVN:
- Số TKCK: 004C123456;
- Tài khoản thường – Tiểu khoản là 1;
- Số tiền: 1.000.000 VNĐ.
Quý khách thực hiện điền thông tin tại quầy giao dịch như sau:

1. Người thụ hưởng: YSVN(Nguyen Van A)
2. Số tài khoản: YSVN1234561
3. Tại ngân hàng:

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- PGD Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh)
4. Số tiền: 1.000.000 đồng
5. Nội dung: Nộp tiền vào TK 004C123456-1 của Nguyễn Văn A.
(Không bắt buộc)

5. CHUYỂN TIỀN TẠI QUẦY GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG KHÁC 


