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NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN 

 

Để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, Quý khách có thể nộp tiền nhanh thông qua giải pháp Tài 

khoản định danh tại đây; hoặc 

Quý khách có thể nộp tiền mặt tại các điểm giao dịch gần nhất của các Ngân hàng hoặc chuyển 

khoản vào các Tài khoản Môi giới chứng khoán của Asean Securities mở tại các Ngân hàng. 

 

TẠI HÀ NỘI 

 

Ngân hàng Nội dung nộp tiền 

 

Số tài khoản  : 037 000000 99999 

Tên tài khoản: CTCP Chứng khoán Asean 

Tại                 : SEABANK – PGD Lý Thường Kiệt 

Nội dung       : Nop tien vao TK 032Cxxxxxx1 cua Nguyen Van A 

 

TẠI TP HỒ CHÍ MINH 

 

Ngân hàng Nội dung nộp tiền 

 

Số tài khoản  : 102 000 8888 8888 

Tên tài khoản: CTCP Chứng khoán Asean 

Tại                 : SEABANK – CN Sài Gòn 

Nội dung       : Nop tien vao TK 032Cxxxxxx1 cua Nguyen Van A 

 

Một số lưu ý với Nội dung nộp tiền:  

 Quý khách hàng ghi đầy đủ thông tin theo cú pháp được hướng dẫn 

 032Cxxxxxx1 là tài khoản GDCK thông thường của Quý khách mở tại Asean Securities 

 032Cxxxxxx6 là tài khoản GD ký quỹ của Quý khách mở tại Asean Securities 

 Asean Securities sẽ tự động hạch toán vào tài khoản GDCK thông thường nếu Quý khách 

không chọn tiểu khoản 1 hoặc 6 

 

 

https://www.aseansc.com.vn/
https://www.aseansc.com.vn/help/huong-dan-nop-tien-online-dinh-danh.pdf
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Các trường hơp̣ Quý khách cần gửi yêu cầu tra soát giao dịch: 

 Ghi thiếu/sai thông tin Số tài khoản chứng khoán và/hoặc tên chủ tài khoản tại phần nội 

dung nộp tiền 

 Nộp nhầm vào tài khoản chuyên dùng khác của Asean Securities (Đấu giá/ Thưc̣ hiêṇ 

quyền, …) 

Các trường hơp̣ cần gửi yêu cầu tra soát sẽ không được Asean Securities tư ̣đôṇg hạch toán vào tài 

khoản chứng khoán của Quý khách. Quý khách vui lòng thực hiện gửi yêu cầu tra soát giao dịch 

theo hướng dẫn tra soát  

♦ Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý khách vui lòng liên hệ: 

- Hà Nội 

 Dịch vụ khách hàng: 024 6275 8888 

 Kế toán giao dịch: 024 6275 3844 (máy lẻ 813) 

- TP. Hồ Chí Minh 

 Dịch vụ khách hàng: 028 3933 0309 

 Kế toán giao dịch: 028 3933 0308 (máy lẻ 225) 

 

https://www.aseansc.com.vn/
https://www.aseansc.com.vn/uploads/2023/01/huong-dan-tra-soat.pdf

