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THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN 

1.  Điều kiện 

Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển nhượng và thực hiện quyền mua chứng khoán trực 

tuyến theo quy trình Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích. 

2.  Hướng dẫn thực hiện 

Mô tả: Quý Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống Online mà không phải 

đến trực tiếp công ty chứng khoán. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch đăng ký quyền mua bắt 

đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch đăng 

ký quyền mua là trong tài khoản của khách hàng phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng 

chứng khoán đăng ký mua. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày. 

Để thực hiện được giao dịch Đăng ký quyền mua Quý Khách hàng làm theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống BVS@Trade => “Thanh toán” => “Đăng ký quyền mua” 

Màn hình thông tin đăng ký quyền mua sẽ xuất hiện  

 

Màn hình thông tin đăng ký quyền mua. 

Bước 2: Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ bấm  

https://bvsc.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/documents/Ho%20tro/Phieu%20Dang%20Ky%20Su%20Dung%20Dich%20Vu%20GDTT%20va%20cac%20tien%20ich.pdf
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, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về sự kiện quyền: 

 

Xem thông tin thực hiện quyền. 

Bước 3: Đăng ký quyền mua, khách hàng sẽ bấm , hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng ký  thực 

hiện quyền mua chứng khoán: 

 

Đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán. 

Bước 4: Quý Khách hàng sẽ nhập một số thông tin đăng ký: 
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   Số lượng CK đặt mua : <Khách hàng nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua, khách 

hàng có thể thực hiện đăng ký làm nhiều lần và được đăng ký tối đa bằng số lượng chứng khoán 

được mua trong thời gian còn hiệu lực> 

   Đồng ý với điều khoản của công ty chứng khoán : <Khách hàng đồng ý với điều khoản quy định 

của BVSC thì đánh dấu vào ô vuông nhỏ bên trái. Điều khoản này thể hiện khách hàng đồng ý để 

BVSC trích tiền từ tài khoản của khách hàng để thực hiện đăng ký quyền mua chứng khoán> 

Bấm nút để tiếp tục thực hiện đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán. 

Bước 5: Nhập mã xác thực: 

 

Xác nhận đăng ký quyền mua. 

 Nhập mã xác thực và bấm nút đề hoàn tất giao dịch. 

Quý Khách hàng tham khảo đầy đủ Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến BVS@Trade tại đây. 
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