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Với phương thức Nộp tiền
qua tài khoản định danh,
thao tác chuyển tiền vào tài
khoản chứng khoán trở nên
đơn giản, nhanh chóng.

Khách hàng chỉ cần ghi nhớ
mã số định danh 96269 và
chọn ngân hàng thụ hưởng
là BIDV khi muốn chuyển
tiền vào tài khoản chứng
khoán tại EVS. Khách hàng
không cần nộp thông qua
tài khoản Ngân hàng của
EVS như trước.

Chuyển tiền từ BIDV Chuyển tiền từ Ngân hàng Khác

Online (qua Smart Banking) Nộp tiền tại quầy BIDV Dịch vụ chuyển tiền 24/7 Chuyển tiền trong nước

- Khách hàng đăng nhập ứng 
dụng BIDV Smart Banking
+ Chọn Menu “Thanh toán”
+Chọn “Nộp tiền Chứng 
khoán”
+Chọn Nhà cung cấp dịch 
vụ: Công ty CTCP 
EVEREST
+ Chọn tên dịch vụ: Nộp tiền 
vào TK Kinh doanh Chứng 
khoán Everest
+ Số tài khoản Nhà đầu tư:
040Cxxxxxx + Số tiểu khoản
Hoặc
96269 + 040Cxxxxxx + Số
tiểu khoản

Số TK hưởng: Nhập 96269 + 040Cxxxxxx + Số tiểu khoản
Tên TK hưởng: Chủ tài khoản GDCK

Ngân hàng hưởng: BIDV – chi nhánh SGD I
Nội dung chuyển tiền: Theo nhu cầu KH

• Tên Chủ tài khoản GDCK:
Tự động hiển thị theo kết
quả truy vấn

• KH nhận tiền vào 
TKGDCK gần như tức 
thời bất kỳ thời điểm nào 
KH nộp tiền

• Miễn phí chuyển tiền từ BIDV

Miễn phí chuyển tiền từ BIDV

• Tên Chủ tài khoản GDCK:
Tự động hiển thị theo kết quả
truy vấn

• KH nhận tiền vào TKGDCK
gần như tức thời bất kỳ thời
điểm nào KH nộp tiền

Nộp tiền vào TKGDCK thông thường: tiểu khoản 1 (040Cxxxxxx1 hoặc 96269040Cxxxxxx1)
Nộp tiền vào TKGDCK ký quỹ: tiểu khoản 3 (040Cxxxxxx3 hoặc 96269040Cxxxxxx3)
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Mẹo nhỏ để thuận tiện khi
Khách hàng khi chuyển tiền
đến TKGDCK từ ứng dụng
Smart banking của BIDV

1. Sắp xếp lại giao diện trên
Smart Banking
Chuyển mục “Thanh toán” lên
thanh ưu tiên

• Chọn menu “Tuỳ chỉnh”
• Tìm kiếm mục “Thanh toán”

và Nhấn dấu “+” để chuyển
mục này lên trên.

• Nhấn “Lưu”, khi đã xuất hiện
mục “Thanh toán” trên thanh
ưu tiên ở màn hình chính,
khách hàng thực hiện giao dịch
chuyển tiền

1 2 3 4
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2. Nộp tiền qua mẫu thanh
toán đã lưu
Sau khi thực hiện Chuyển tiền lần
1 thành công, Khách hàng bấm
“Lưu mẫu hóa đơn” để giảm bớt
các thao tác chuyển tiền tới tài
khoản Chứng khoán trong các lần
giao dịch tiếp theo.

Ở các giao dịch tiếp theo, khách hàng thực hiện
các bước như sau:

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

Bước 2: Thực hiện các thao tác:

• Chọn menu “Mẫu thanh toán”

• Tìm kiếm mẫu hoá đơn “nộp tiền tài khoản CK
EVS 96269040Cxxxxxxx” đã lưu trong lần giao
dịch trước và nhấn để hiển thị chi tiết giao dịch.

• Sau khi màn hình chi tiết mẫu thanh toán hiển thị,
nhấn “Thanh toán”

• Nhập “Số tiền” cần chuyển

• Ấn “Tiếp tục” và hoàn thành giao dịch nộp tiền.
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