HƯỚNG DẪN NỘP, RÚT TIỀN
TÀI KHOẢN TIỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

2. Rút tiền mặt tại sàn giao dịch của VNCS
1.

Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản
giao dịch chứng khoán tại mạng lưới các ngân
hàng đối tác của VNCS:

Bước 1: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Giấy
yêu cầu rút tiền theo mẫu của VNCS chuyển cho bộ
phận giao dịch.(03 liên)



Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán
Kiến Thiết Việt Nam



Số tài khoản:

Bước 2: Nhà đầu tư chuyển Giấy yêu cầu rút tiền đã
có xác nhận của VNCS đến quầy giao dịch của BIDV
đặt tại đặt tại tầng 1 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy
Hưng để nhận tiền.

Ngân hàng BIDV

122.10000.477.958

3. Yêu cầu chuyển khoản từ tài khoản giao dịch
chứng khoán của nhà đầu tư

Chi nhánh Hà Thành
Ngân Hàng Techcombank

137 222 0736 9025

Sở Giao Dịch
Ngân hàng Vietcombank

0611 0019 58140

Chi nhánh Ba Đình




Địa chỉ: Tầng 3 Lô F301 tòa nhà Grand Plaza, 117
Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội.
Nội dung nộp tiền: Nộp tiền vào TKGD CK số
102C…của Nguyễn Văn A

Để giúp chúng tôi theo dõi và ghi có sớm tài khoản
của khách hàng, vui lòng fax chứng từ nộp/chuyển tiền
ngay sau khi thực hiện giao dịch trực tiếp tới Phòng
Kế toán theo số: (04) 3 926 0099 – ext 132

Bước 1: Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào giấy
yêu cầu chuyển khoản theo mẫu của VNCS chuyển
cho bộ phận giao dịch.(03 liên)
Bước 2: Bộ phận giao dịch của sau khi VNCS kiểm
tra nội dung của Giấy yêu cầu chuyển khoản của nhà
đầu tư sẽ làm thủ tục chuyển qua ngân hàng thực hiện
chuyển khoản cho nhà đầu tư trong vòng 01 ngày làm
việc.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:


Qua điện thoại (024) 3926 0099



Qua Fax:

(024) 3926 3411



Trực tiếp

Công ty Cổ phần Chứng

khoán Kiến Thiết Việt Nam
Địa chỉ:

Tầng 3 Lô F301 tòa nhà Grand

Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

