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HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN CHO VNDIRECT TRÊN ACB 
ONLINE 

 
Để thực hiện giao dịch chuyển khoản cho VNDIRECT, Quý khách chọn tính năng <Chuyển tiền > 
<Chuyển khoản trong ACB> và thực hiện theo các Bước sau: 
 
� Bước 1: Quý khách lập lệnh chuyển khoản theo hướng dẫn: 

 

 

 
 

Lưu ý:  Quý khách vui lòng nhập đúng nội đúng theo cú pháp như trên đồng thời nhập “Số 
tài khoản chứng khoán” trong vùng “Số tham chiêu” để giao dịch của Quý khách được cập 
nhật vào tài khoản chứng khoán nhanh chóng. 

Chọn số Tài khoản trích 
tiền của Quý khách 

Nhập hoặc chọn 1 trong 2 số 
tải khoản: 
79401099 hoặc 79365969 

Nhập nội dung theo đúng 
cú pháp: 
“Chuyen tien cho TK 
VNDIRECT cua <Tên 
nhà đầu tư> so TK <Số 
tài khoản chứng khoán> 

Nhập “ Số tài khoản 
chứng khoản” 
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Ví Dụ: Quý khách muốn chuyển khoản cho Tài khoản chứng khoản số 00100001 của Nhà 
Đầu Tư Nguyễn Văn A tại VNDIRECT, vùng “Nội dung giao dịch” và vùng “Số tham chiếu” 
được nhập như sau: 
• Nội dung giao dịch: Chuyen tien cho TK VNDIRECT cua Nguyen Van A so TK 00100001 
• Số tham chiếu: 00100001 

 
�  Chọn phương pháp xác thực Quý khách muốn thực hiện 
 

Sau khí hoàn tất soạn lệnh chuyển khoản chọn “Đồng ý”  để chuyển sang trang “Xác nhận lệnh”  
 
� Bước 2: Xác nhận lệnh  

 
- Quý khách vui lòng liểm tra các thông tin giao dịch trước khi ký xác nhận lệnh. đặc biệt là 

các nội dung “Số tài khoản chứng khoán”, “Tên nhà đầu tư”  sẽ được ACB thông báo 
cho VNDIRECT sau khi giao dịch xử lý hoàn tất.  

- Sau khi kiểm tra lại các thông tin giao dịch , Quý khách thực hiện ký xác nhận lệnh theo các 
phương thức xác thực tương ứng đã chọn ở Bước 1 

 

 
 

 


