
QUY TRÌNH XÁC THỰC TÀI KHOẢN VÀ NỘP TIỀN CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Đăng nhập SmartOne
bằng cách nhập số tài khoản và
mật khẩu (gửi qua SMS/Email) 

Bước 2: Xác thực tài khoản e-KYC

Chọn “Chuyển tiền nhanh 24/07” trên Internet Banking hoặc Digital/Mobile 

Banking của các ngân hàng qua hình thức định danh

Bước 3: Nộp tiền vào TKCK 

STT Số tài khoản

thụ hưởng

Tên tài khoản 

thụ hưởng

Ngân hàng 

thụ hưởng

Nội dung 

chuyển tiền

Thời gian 

nhận tiền

1 0026 + Số tài 

khoản chứng

khoán (7 chữ

số bao gồm

tiểu khoản)

Tên chủ Tài 

khoản chứng

khoán

VPBank Để trống

(hoặc điền

theo nhu

cầu)

Ngay sau khi

hoàn tất giao

dịch

2 9611 + Số tài 

khoản chứng

khoán (7 chữ

số bao gồm

tiểu khoản)

Tên chủ Tài 

khoản chứng

khoán

BIDV Để trống

(hoặc điền

theo nhu

cầu)

Trong 3-4 phút

sau khi hoàn tất

giao dịch

Ví dụ: Số tài khoản tại VPS là 026C234567, muốn nạp tiền vào tiểu khoản 1 qua 

hình thức định danh 9611 thì nhập số tài khoản thụ hưởng là: 96112345671

Đuôi 1 Tiểu khoản thường

Đuôi 3 Tiểu khoản chuyên biệt

Đuôi 6 Tiểu khoản margin

Đuôi 8 Tiểu khoản phái sinh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MARGIN (GIAO DỊCH KÝ QUỸ)

Bước 1: Đăng ký Gói dịch vụ tài 
khoản

Bước 2: Chuyển sang tiểu khoản đuôi
3/6 để giao dịch margin

Bước 3: Xem thông tin chi tiết gói vay margin

Tiểu khoản 3

• Tiểu khoản 3 có nhiều gói margin với lãi suất khác nhau V70+, V7,5%, V+

• NĐT có thể xem chi tiết từng sản phẩm và lựa chọn đăng ký gói phù hợp

để sử dụng

Tiểu khoản 6

• NĐT xem chi tiết sản phẩm trên tiểu khoản 6 bằng cách chọn phần “Sản 

phẩm”

• Lãi suất cố định 14%/năm

*** Chú ý: 

NĐT có thể chuyển tiền hoặc cổ phiếu từ tiểu khoản 1 sang tiểu khoản 3/6 để

bắt đầu giao dịch: 

• Chuyển tiền: Trang chủ > Giao dịch tiền > Chuyển tiền > Trong VPS

• Chuyển cổ phiếu: Trang chủ > Cổ phiếu > Danh mục > Chuyển khoản

chứng khoán


