
 

 

Hướng dẫn nộp tiền chứng khoán 

thông qua tài khoản định danh TCSC tại Techcombank 
 

HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN CHỨNG KHOÁN 

THÔNG QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH TCSC TẠI TECHCOMBANK 

 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng hoặc website chuyển tiền của ngân hàng bất kỳ mà Quý khách 

đang sử dụng. 

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền nhanh Napas 247/Chuyển tiền Liên ngân hàng. 

Lưu ý: Ngoài giao dịch trực tuyến, Quý khách có thể nộp tiền vào Tài khoản chứng khoán (TKCK) 

TCSC trực tiếp tại quầy giao dịch của Techcombank. 

Bước 3: Điền thông tin giao dịch tại màn hình chuyển tiền: 

• Ngân hàng thụ hưởng: TECHCOMBANK - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam  

• Số tài khoản: Quý khách điền thông tin như sau:  

 Nộp tiền vào TKCK 

Tiểu khoản thường 

Nộp tiền vào TKCK 

Tiểu khoản Margin 

Đối với KH trong nước 085C + Số TKCK gồm 6 ký tự 

+ Tiểu khoản  

085C + Số TKCK gồm 6 ký tự 

+ Tiểu khoản 

Đối với KH nước ngoài 085F + Số TKCK gồm 6 ký tự 

+ Tiểu khoản 

085F + Số TKCK gồm 6 ký tự 

+ Tiểu khoản 

Ví dụ: Nộp tiền vào tài khoản 085C123456, tiểu khoản margin M1 như sau: 

Số tài khoản: 085C123456M1 

Ngân hàng thụ hưởng: TECHCOMBANK – Kỹ thương Việt Nam 

Ghi chú: Tiểu khoản của tài khoản giao dịch chứng khoán, bao gồm: 

o Tiểu khoản thường: C1 hoặc C2,… Cn 

o Tiểu khoản Margin: M1 hoặc M2,… Mn 

• Tên người thụ hưởng: Tên chủ tài khoản chứng khoán tại TCSC (tự động hiển thị sau khi 

Quý khách nhập đúng cú pháp ở trên).  

Bước 4: Xác nhận thông tin theo yêu cầu bảo mật của ngân hàng và hoàn tất giao dịch. 


