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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN 

Bước 1:  

Quý Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến tại BVSC, vui lòng 

tham khảo tại Hướng dẫn Đăng ký GDTT BVS@Trade và các tiện ích. 

Bước 2:  

Đăng nhập vào hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade và chọn Tab “Thanh toán” => “Ứng trước 

tiền bán”  

 

Màn hình ứng trước tiền bán. 

Bước 3: Nhập số tiền ứng trước:  

Quý Khách hàng có thể ứng trước theo từng ngày hoặc nhập giá trị ứng ở dòng Tổng cộng thì hệ thống 

sẽ tự động phân bổ số tiền ứng trước vào các ngày trước đó sao cho số tiền phí ứng Quý Khách hàng phải 

trả là ít nhất.  

Quý Khách hàng có thể nhập giá trị ứng tại cột Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền ứng trước thực 

nhận.  

Số tiền yêu cầu ứng trước là số tiền chưa trừ phí ứng trước, Số tiền ứng trước thực nhận là số tiền ứng trước 

đã trừ phí. 

https://bvsc.com.vn/giaodichtructuyenbvstrade.aspx
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Bước 4: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập mã PIN 

 

Xác nhận ứng trước tiền bán. 

Bước 5: Nhấn nút  để hoàn thành việc ứng trước tiền bán. 

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, hệ thống BVS@Trade sẽ tự 

động kiểm tra và thực hiện thanh toán Số tiền yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán vào Tiểu khoản có 

phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý Khách hàng 

Đồng thời tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Quý Khách hàng để thu Phí ứng trước 

theo mức phí quy định hiện hành của BVSC. 

Phí ứng trước = Số tiền yêu cầu ứng trước x Tỷ lệ phí ứng trước hiện hành x Số ngày thực tế 

ứng trước. 

Số tiền ứng trước thực hiện = Số tiền yêu cầu ứng trước – Phí ứng trước. 

Bước 6 

Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, BVSC sẽ tự động trích Số tiền yêu cầu 

ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán cho Quý Khách hàng trên Tiểu khoản nhận ứng 

trước tiền bán chứng khoán. 

 

 


