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HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN/CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN GIAO 

DỊCH CHỨNG KHOÁN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC 
  

Quý khách có thể thực hiện nộp tiền chứng khoán vào YSVN theo hình thức:  

I. NỘP TIỀN ĐỊNH DANH TỪ CÁC NGÂN HÀNG 
Với phương thức này, Quý khách có thể chuyển tiền đầu tư đơn giản và nhanh chóng từ mọi ngân hàng đến tài khoản 

chứng khoán của Quý khách tại YSVN thông qua tài khoản định danh YSVN. 

Khi nộp tiền từ bất kỳ Ngân hàng nào vào TK định danh BIDV hoặc SACOMBANK, Quý khách vui lòng thực hiện 

theo hướng dẫn như sau: 

 

Ngân hàng thụ hưởng STK thụ hưởng Tên người thụ hưởng 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát  triển 

Việt Nam (BIDV) YSVNxxxxxx1 

YSVNxxxxxx6 

YSVNxxxxxx8 

Tên chủ TKCK tại YSVN (tự động 

hiển thị) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) 

 

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có số TKCK tại YSVN là 004CA12345, khách hàng thực hiện nhập như sau:  

➢ Ngân hàng thụ hưởng: BIDV hoặc SACOMBANK  

➢ STK thụ hưởng:  YSVN0123451 (đối với chuyển tiền vào tài khoản thông thường) hoặc 

 YSVN0123456 (đối với chuyển tiền vào tài khoản margin) hoặc 

 YSVN0123458 (đối với chuyển tiền vào tài khoản phái sinh). 

➢ Tên tài khoản: Nguyen Van A (tự động hiển thị - KH kiểm tra khớp với tên chủ TKCK) 

➢ Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp 



 

2 
 

 

II. NỘP TIỀN CHỨNG KHOÁN TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀO TÀI KHOẢN CHUYÊN DỤNG 
 

Khi nộp tiền, chuyển khoản vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách hàng tại Công ty TNHH Chứng 

khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), Quý khách vui lòng ghi rõ Nội dung trên Giấy  nộp tiền/Ủy nhiệm chi/Lệnh chuyển 

tiền online theo hướng dẫn như sau: 

  

  

Lưu ý: Trường hợp trong nội dung chuyển khoản trên Internet Banking/Mobile Banking của Ngân  hàng không 

cho phép điền ký tự “-”, Quý KH có thể dùng ký tự “ ” (khoảng trắng) để thay thế.   

  

TK GDCK STK tại YSVN Nội dung nộp tiền 

TK Thông   

thường 

004Cxxxxxx-1   

VD: 004C012345-1 

Nop tien TK [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]   

VD: Nop tien TK 004C012345-1 Nguyen Van A   

TK Ký quỹ   

(margin) 

004Cxxxxxx-6   

VD: 004C012345-6 

Nop tien TK [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]   

VD: Nop tien TK 004C012345-6 Nguyen Van A   

TK Phái sinh 004Cxxxxxx-8  

VD: 004C012345-8 

Nop tien TK [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]   

VD: Nop tien TK 004C012345-8 Nguyen Van A   
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Thông tin tài khoản chuyên dụng:   

 

TÊN NGÂN HÀNG CHI NHÁNH SỐ TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN LOẠI TÀI 

KHOẢN 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 

Nam (Techcombank) 

HCM 19134036089048  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

CHỨNG KHOÁN 

YUANTA VIỆT 

NAM 

 

Tài khoản 

chuyên dụng 

GDCK của 

KH trong 

nước 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 

Nam (Vietinbank) 

HCM 148001536512 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

Tân Định 1010688688 

Lưu ý:   

1. YSVN sẽ bắt đầu xử lý giao dịch nộp tiền của Quý khách trong hệ thống sau khi nhận được xác nhận báo có của 

các Ngân hàng. Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản chuyên dụng của YSVN 

sau 16:30 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài 

khoản chứng khoán của khách hàng tại YSVN vào ngày làm việc kế tiếp.   

 

2. Thời điểm YSVN hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lãi vay/lãi tiền gửi trên tài 

khoản của Quý khách 

 

 


