
 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI ASEANSC   

 NỘP TIỀN QUA ỨNG DỤNG SMART BANKING CỦA BIDV 

                                
                       

 

 

 

 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking 

Bước 2: Chọn chức năng “Nộp tiền chứng khoán” 

Bước 3: Chọn Nhà cung cấp: Công ty CP Chứng khoán Asean 

Bước 4. Chọn dịch vụ: Nộp tiền vào TK Giao dịch Chứng khoán 

tại AseanSC 

Bước 5: Chọn mã khách hàng:  

 Mã định danh: SSA + Số Tài khoản chứng khoán + Số 

tiểu khoản 

Ví dụ: SSA032Cxxxxxx1 

 Tên chủ tài khoản: tự động hiển thị theo đúng Mã định 

danh 

 Nhập số tiền 

 Nhập Nội dung: Theo nhu cầu khách hàng 

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ giao dịch và nhấn “Xác nhận” 

Bước 7: Khách hàng nhận thông báo tăng tiền trên tài khoản 

chứng khoán 

 

* Lưu ý: 

 Nộp tiền vào TKGDCK thông thường: tiểu khoản 1 

(SSA032Cxxxxxx1) 

 Nộp tiền vào TKGDCK ký quỹ: tiểu khoản 6 

(SSA032Cxxxxxx6) 

 Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (không bắt 

buộc) 

 

 

 

 

 

 

 



 NỘP TIỀN VÀO TKCK THÔNG QUA NGÂN HÀNG KHÁC (NAPAS 24/7) 

              
 

 

                                  

Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng 

khoán tại AseanSC từ bất cứ ngân hàng theo hướng dẫn sau:  

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng trực tuyến (Internet 

Banking/ Mobile Banking) 

Bước 2: Chọn chuyển tiền nhanh liên ngân hàng Napas 24/7 

Bước 3: Khách hàng thực hiện chuyển tiền vào tài khoản 

chứng khoán qua TK định danh như sau: 

 Chọn Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 

Nam (BIDV) 

 Số tài khoản định danh: SSA + Số Tài khoản chứng 

khoán + Số tiểu khoản 

Ví dụ: SSA032Cxxxxxx1 

 Tên chủ tài khoản: Tự động hiển thị 

 Số tiền: nhập số tiền khách hàng muốn nộp 

 Nội dung: theo nhu cầu khách hàng 

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ giao dịch và nhấn “Xác nhận” 

Bước 5: Khách hàng nhận thông báo tăng tiền trên tài khoản 

chứng khoán 
 

* Lưu ý: 

 Nộp tiền vào TKGDCK thông thường: tiểu khoản 1 

(SSA032Cxxxxxx1) 

 Nộp tiền vào TKGDCK ký quỹ: tiểu khoản 6 

(SSA032Cxxxxxx6) 

 Nội dung: Khách hàng tự nhập nội dung (không bắt 

buộc) 

 KH nhấn vào  để lưu lại số tài khoản định danh 

 

 

 

 

 

 


