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CHUYỀN TIỀN NHANH 24/7
Bước 1: KH đăng nhập ứng dụng ngân hàng (App/Website).
Bước 2: KH lựa chọn chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.
Bước 3: KH thực hiện chuyển tiền vào TKCK tại TPS qua TK định danh BIDV như sau:

NGUYEN VAN A
0451xxxxxx

➢ Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).
➢ Số tài khoản: 963048+ Số TKCK+ tiểu khoản.
➢ Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp.
➢ Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (không bắt buộc).

963048CxxxxxxX1

NGUYEN VAN A

Ví dụ: Khách hàng có số TKCK tại TPS là CxxxxxxX1, khách hàng thực hiện nhập như sau:
➢ Ngân hàng thụ hưởng: BIDV

➢ Số tài khoản: 963048CxxxxxxX1
➢ Tên tài khoản: Nguyen Van A (tự động hiển thị)

NGUYEN VAN A CHUYEN TIEN

➢ Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp
➢ Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (không bắt buộc).
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CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7
Bước 4: Xác nhận thông tin giao dịch và xác thực OTP.
Khách hàng kiểm tra lại thông tin:
➢ Số tài khoản định danh.
NGUYEN VAN A

0451xxxxxx

NGUYEN VAN A

➢ Tên người hưởng (hệ thống cho phép truy vấn tên KH).

➢ Số tiền chuyển.
Nhập mã được gửi bởi ngân hàng để xác thực giao dịch.

963048CxxxxxxX1

Bước 5: Hoàn thành chuyển tiền vào TKCK tại TPS qua TK định danh
BIDV.
NGUYEN VAN A CHUYEN TIEN

Bước 6: KH nhận thông báo tăng tiền trên TKCK từ TPS.
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CHUYỀN TIỀN THƯỜNG (CITAD)
Bước 1: KH đăng nhập ứng dụng (App/Website) hoặc chuyển tiền tại quầy của các ngân hàng (ngoại trừ BIDV)
Bước 2: KH lựa chọn chuyển tiền thường trên App/website
Bước 3: KH thực hiện chuyển tiền vào TKCK tại TPS qua TK định danh BIDV như sau:
➢ Số tài khoản: 963048 + số TKCK + tiểu khoản.

xxxxxxxxx
100,000,000

➢ Tên người thụ hưởng: Tên KH
➢ Ngân hàng thụ hưởng: NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
➢ Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp.

963048CxxxxxxX1
Nguyen Van A

➢ Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (trong đó cung cấp thông tin về số TKCK và Tên chủ TKCK).
L ý: Khách hàng chuyển tiền thông thường (tại quầy, internetbanking) => khách hàng phải kiểm tra kỹ
Lưu
thông tin tại UNC/màn hình giao dịch để đảm bảo tiền về đúng tài khoản chứng khoán (do không truy vấn
được tên KH như hình thức chuyển tiền qua Napas). Thời gian chuyển tiền thường từ 30p-3h tùy theo lô
chuyển tiền Citad.
Ví dụ: Khách hàng có số TKCK tại TPS là CxxxxxxX1, khách hàng thực hiện nhập như sau:
➢

Số tài khoản: 963048CxxxxxxX1

➢

Tên người thụ hưởng: Nguyen Van A

➢

Ngân hàng thụ hưởng: BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa

➢

Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp

➢

Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (cung cấp thông tin về số TKCK và Tên chủ TKCK).

CxxxxxxX1 Nguyen van A nop tien
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CHUYỀN TIỀN THƯỜNG (CITAD)
Bước 4: Xác nhận thông tin giao dịch và xác thực OTP.
xxxxxxxxx
100,000,000

Khách hàng kiểm tra lại thông tin:

➢ Số tài khoản định danh.
➢ Tên người hưởng

963048CxxxxxxX1
Nguyen Van A

➢ Ngân hàng hưởng
➢ Số tiền chuyển.
Nhập mã được gửi bởi ngân hàng để xác thực giao dịch.
Bước 5: Hoàn thành chuyển tiền vào TKCK tại TPS qua TK định danh BIDV.
Bước 6: Khách hàng nhận thông báo tăng tiền trên TKCK từ TPS.
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CHUYỂN TIỀN QUA ỨNG DỤNG CỦA BIDV
Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng của BIDV.
xxxxxxxxxxx
Nộp tiền vào TK Kinh
Doanh Chứng Khoán TPS

963048CxxxxxxX1
NGUYEN VAN A

CTCP chứng khoán Tiên Phong

Bước 2: Khách hàng lựa chọn chức năng “Nộp tiền chứng khoán” trên ứng dụng
BIDV.
Bước 3: Khách hàng nhập thông tin số Tài khoản định danh theo cấu trúc:
963048 + số TKCK + tiểu khoản & Số tiền Khách hàng muốn nộp.

Nhập mã xác thực OTP
Nộp tiền vào TK Kinh Doanh Chứng
Khoán TPS

963048CxxxxxxX1

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và xác thực theo phương thức Khách hàng đã đăng
kí với BIDV.

Bước 5: Hoàn thành chuyển tiền vào TKCK của KH tại TPS
Bước 6: KH nhận thông báo tăng tiền trên TKCK từ TPS

100,000,000
Một trăm triệu đồng

Ví dụ: Khách hàng có số TKCK tại TPS là CxxxxxxX1, khách hàng thực hiện nhập

như sau:
➢

Số tài khoản: 963048CxxxxxxX1 hoặc CxxxxxxX1

Bên cạnh đó khi thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng

➢

Tên tài khoản: Nguyen Van A (tự động hiển thị)

BIDV, KH có thể thực hiện chuyển tiền theo cấu trúc: Số

➢

Số tiền: Số tiền khách hàng muốn nộp

TKCK + tiểu khoản.

➢

Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (không bắt buộc).
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CHUYỂN TIỀN TẠI QUẦY CỦA BIDV

NGUYEN VAN A

NGUYEN VAN A

xxxxxxxxxxxx
963048CxxxxxxX1

BIDV CN NAM KỲ KHỞI NGHĨA
100.000.000

Nộp tiền vào TKCK CxxxxxxX1 Nguyen Van A

Một trăm triệu đồng

Bước 1: Khách hàng đến quầy giao dịch BIDV và yêu cầu
nộp tiền vào TKCK của KH tại TPS thông qua TK định danh
BIDV.

Bước 2: Lập chứng từ theo hướng dẫn của BIDV. Theo đó
TKCK là số TK định danh có cấu trúc: 963048 + số TKCK +
tiểu khoản.
Bước 3: KH nhận thông báo tăng tiền trên TKCK từ TPS
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THANK YOU!
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