
 

A. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

 

IV.    NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN TPS 

 Quý khách có thể chuyển tiền 1 trong các cách sau:  

4.1. Nộp tiền nhanh vào tài khoản chứng khoán từ bất kỳ ngân hàng nào  

- Bước 1: Quý Khách hàng nhập số tài khoản nhận tiền: 
+ Ngân hàng TMCP TPBank – Chi nhánh: HCM 
+ Số tài khoản: 00038651540 
+ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần chứng khoản Tiên Phong  

- Bước 2: Sau khi nhập số tiền, tại phần nội dung chuyển khoản, Quý Khách hàng điền nội dung 

như sau: 048C + Số tài khoản và tiểu khoản (ví dụ: 001234X1) + [dấu cách] + Họ tên đầy đủ 

không dấu (Giữa Họ, Tên đệm và Tên có dấu cách)  

Tài khoản chứng khoán của quý khách sẽ báo có ngay để  tiếp tục thực hiện giao dịch. 

 

Ví dụ: Số TK của Quý Khách là 048C123456 

  

Nội dung chuyển tiền sẽ như sau:  

• 048C123456X1 NGUYEN THI MAI (nếu quý khách muốn nạp tiền vào TK thông thường) 

• 048C123456M1 NGUYEN THI MAI (nếu quý khách muốn nạp tiền vào TK ký quỹ) 

 Lưu ý: Họ và tên chủ tài khoản không cần ghi dấu, giữa họ, tên đệm và tên phải có khoảng trắng  

(Trường hợp tại Nội dung nộp tiền, Khách hàng không ghi rõ/thiếu thông tin chi tiết tiểu khoản (X1/M1), 

TPS được hiểu và hạch toán vào tiểu khoản “X1” của Khách hàng.)  

4.2. Giao dịch trực tuyến qua các ngân hàng khác hoặc nộp tiền tại quầy giao dịch 

Quý khách có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán qua các ngân hàng sau:  

4.2.1. NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) 

• Người thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong 

• Số TK: 119 100 000 947 24 

• Tại ngân hàng: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa-HCM 

• Nội dung: Nộp tiền vào TK 048C…...X1/048C……M1 của [HỌ VÀ TÊN CHỦ TÀI KHOẢN] 

(Trường hợp tại Nội dung nộp tiền, Khách hàng không ghi rõ/thiếu thông tin chi tiết tiểu khoản (X1/M1), 

TPS được hiểu và hạch toán vào tiểu khoản “X1” của Khách hàng.) 

4.2.2. NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (TPB) 

• Người thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong 

• Số TK: 000 38 651 632 

• Tại ngân hàng: TPBank – CN HCM 

• Nội dung: Nộp tiền vào TK 048C…...X1/048C……M1 của [HỌ VÀ TÊN CHỦ TÀI KHOẢN] 

(Trường hợp tại Nội dung nộp tiền, Khách hàng không ghi rõ/thiếu thông tin chi tiết tiểu khoản (X1/M1), 

TPS được hiểu và hạch toán vào tiểu khoản “X1” của Khách hàng.)  

4.2.3. NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) 

• Người thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong 

• Số TK: 001 910 000 206 1002 

• Tại ngân hàng: OCB – PGD Nguyễn Thái Bình-HCM 

• Nội dung: Nộp tiền vào TK 048C…...X1/048C……M1 của [HỌ VÀ TÊN CHỦ TÀI KHOẢN] 

(Trường hợp tại Nội dung nộp tiền, Khách hàng không ghi rõ/thiếu thông tin chi tiết tiểu  khoản (X1/M1), 

TPS được hiểu và hạch toán vào tiểu khoản “X1” của Khách hàng.)  



 

4.2.4. NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á (DAB) 

• Người thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong 

• Số TK: 002 019 700 002 

• Tại ngân hàng: DAB – CN Quận 4-HCM 

• Nội dung: Nộp tiền vào TK 048C…...X1/048C……M1 của [HỌ VÀ TÊN CHỦ TÀI KHOẢN] 

(Trường hợp tại Nội dung nộp tiền, Khách hàng không ghi rõ/thiếu thông tin chi tiết tiểu khoản (X1/M1), 

TPS được hiểu và hạch toán vào tiểu khoản “X1” của Khách hàng.)  


