CHUYỂN TIỀN ĐỊNH DANH
TỪ NGÂN HÀNG VÀO TKCK PHS

963022 - CHUYỂN TIỀN ĐỊNH DANH TỪ CÁC NGÂN HÀNG
VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền từ ngân hàng BIDV hoặc các ngân hàng khác vào tài khoản chứng khoán
(TKCK) tại PHS theo các hình thức dưới đây:
Nộp tiền vào TKCK từ ngân hàng BIDV
Quý khách có thể thực hiện nộp tại ngân hàng BIDV bằng những hình thức sau:
+ Nộp tiền qua kênh BIDV Smart Banking.
+ Nộp tiền trực tiếp tại quầy ngân hàng BIDV.

Quý khách hàng thực hiện nộp tiền qua kênh BIDV Smart Banking theo hướng dẫn sau:
Bước 2:
Chọn "Nộp tiền chứng khoán"

Bước 1: Đăng nhập vào website hoặc ứng dụng trực
tuyến của BIDV, chọn mục Chứng Khoán trong BIDV.
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Tran Van A

Bước 3:
Chọn Nhà cung cấp: CTCP Chứng khoán Phú Hưng
Chọn Dịch vụ: Nộp tiền vào TK kinh doanh chứng khoán Phú Hưng
và nhập thông tin chính xác để thực hiện chuyển tiền.
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Bước 4: Nhập số tài khoản nhà đầu tư theo 1 trong 2 cú pháp sau:
* Cách 1: Nhập chính xác Số TKCK 7 chữ số, gồm: 6 chữ số sau chữ 022C
và số 1 là tiểu khoản thường/ 2 là tiểu khoản margin
Ví dụ: Khách hàng với số tài khoản chứng khoán 022CXXXXXX
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản thường, nhập: XXXXXX1
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản margin, nhập: XXXXXX2
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* Cách 2: Nhập chính xác:
Mã số tài khoản định danh (963022) + Số TKCK (7 chữ số, gồm: 6 chữ số
sau chữ 022C và số 1 là tiểu khoản thường/ 2 là tiểu khoản margin)
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963022XXXXXX1

Ví dụ: Khách hàng với số tài khoản chứng khoán 022CXXXXXX
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản thường, nhập: 963022XXXXXX1
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản margin, nhập: 963022XXXXXX2
Bước 5: Nhập số tiền cần nộp.
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Bước 6: Kiểm tra/ Xác nhận thông tin rồi nhấn
Tiếp tục và Nhập mã OTP để hoàn tất nộp tiền.

963022XXXXXX1
Tran Van A

TKCK: XXXXXX1_
TRAN VAN A_100
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Quý khách thực hiện giao dịch nộp tiền/chuyển khoản trên giấy nộp tiền mặt/Ủy nhiệm tại các Quầy giao
dịch của BIDV theo cú pháp như sau:

Số tài khoản
thụ hưởng

Tên tài khoản
thụ hưởng

Mã số tài khoản định danh (963022) + Số TKCK
(7 chữ số, gồm: 6 chữ số sau chữ 022C và số 1 là tiểu khoản thường/ 2 là tiểu khoản margin).
Ví dụ: 963022XXXXXX1 nếu nộp vào tiểu khoản thường.
963022XXXXXX2 nếu nộp vào tiểu khoản margin.

Tên chủ tài khoản chứng khoán.
Ví dụ: Trần Văn A

Ngân hàng
thụ hưởng

BIDV
Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung
chuyển tiền

Để trống hoặc nhập theo nhu cầu.
Ví dụ: “Chuyển tiền”
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Nộp tiền vào TKCK từ ngân hàng khác
Quý khách nộp tiền vào TKCK qua các kênh chuyển tiền liên ngân hàng vào BIDV theo hướng dẫn sau:
Bước 1:
Đăng nhập vào website hoặc ứng dụng trực tuyến của ngân hàng mà Quý khách đang sử dụng,
chọn chức năng Chuyển khoản (Chuyển tiền nhanh 24/7 hoặc Chuyển tiền thông thường).
Bước 2:
Chọn ngân hàng thụ hưởng là BIDV.
Bước 3:
Tại mục Số tài khoản nhận, nhập chính xác:
Mã số tài khoản định danh (963022) + Số TKCK (7 chữ số, gồm: 6 chữ số sau chữ 022C và số 1 là
tiểu khoản thường/ 2 là tiểu khoản margin).
Ví dụ: Khách hàng với số tài khoản chứng khoán 022CXXXXXX
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản thường, nhập: 963022XXXXXX1
- Nộp tiền vào TKCK Cơ sở tiểu khoản margin, nhập: 963022XXXXXX2
Bước 4:
Lấy thông tin và kiểm tra/ Xác nhận Tên chủ tài khoản theo đúng số tài khoản định danh.
Bước 5:
Nhập số tiền cần nộp.
Bước 6:
Kiểm tra/ Xác nhận thông tin rồi nhấn Tiếp tục và Nhập mã OTP để hoàn tất nộp tiền.

* Lưu ý:
Mức phí/ hạn mức chuyển tiền: Theo quy định của từng ngân hàng.

