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1. QUẢN LÝ DANH MỤC TÀI SẢN 

Chức năng này nhằm giúp Khách hàng có thể cập nhật các thông tin về tài sản, giá trị ký quỹ, sức mua… 

Trên Menu DANH MỤC TÀI SẢN, Khách hàng chọn tab TÀI SẢN VÀ SỨC MUA  

 

Danh mục tài sản hiển thị các thông tin cơ bản sau: 

• Tiền mặt: Tiền mặt đang có trên tài khoản phái sinh tại AIS 

• Tiền chưa thanh toán: Tiền và các khoản chưa thanh toán của khách hàng tại AIS 

• Tổng phí giao dịch + thuế: phí giao dịch và thuế của các lệnh khớp trong ngày 

• Phí quản lý vị thế: Phí quản lý vị thế qua đêm (tính đến ngày liền trước trong tháng) 

• Phí quản lý TS ký quỹ: Phí quản lý tài sản ký quỹ (tiền và chứng khoán ký quỹ trên VSD) tính 

đến ngày liền trước trong tháng 

• Tiền ký quỹ: Tiền ký quỹ trên VSD 

• Tài sản hợp lệ: bao gồm tiền và chứng khoán ký quỹ trên VSD 

• Tiền mặt có thể rút: Tiền mặt Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản ra ngoài 

• Tiền ký quỹ có thể rút: tiền mặt có thể rút ký quỹ về tài khoản chứng khoán phái sinh tại AIS 

• Số tiền cần bổ sung: số tiền ký quỹ cần bổ sung để tài khoản về tỷ lệ an toàn 

• Sức mua: số tiền ký quỹ có thể mua  

• Ký quỹ ban đầu 

• Tổng tài sản… 

Lưu ý: Tại chức năng DANH MỤC TÀI SẢN sẽ hiển thị vị thế đang nắm giữ,  nhấn  

hệ thống hiển thị màn hình đặt lệnh, nhập giá đặt lệnh và nhấn vào  /    
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2. CHỨC NĂNG CHUYỂN TIỀN 

Trên thanh Menu, Khách hàng lựa chọn chức năng CHUYỂN TIỀN để thực hiện các chức năng giao dịch 

tiền trên hệ thống. 

Chức năng chuyển tiền cho phép Khách hàng thực hiện các giao dịch sau 

Chuyển khoản: bao gồm các giao dịch chuyển khoản: 

• Chuyển tiền nội bộ  

• Chuyển tiền nhanh ngân hàng liên kết 

• Chuyển tiền nhanh NAPAS 

• Chuyển tiền liên ngân hàng. 

• Nộp ký quỹ: cho phép Khách hàng thực hiện nộp tiền ký quỹ từ tài khoản phái sinh tại AIS lên tài 

khoản ký quỹ tại VSD. 

• Rút ký quỹ: cho phép Khách hàng thực hiện rút tiền ký quỹ từ tài khoản ký quỹ tại VSD về tài 

khoản phái sinh tại AIS 

 

2.1. Chức năng chuyển khoản 

Bước 1: Chọn Tab CHUYỂN KHOẢN  

Bước 2: Lựa chọn loại chuyển khoản thích hợp 

• Nội bộ: chuyển tiền giữa các tài khoản chứng khoán, yêu cầu đăng ký trước. 

• Chuyển tiền nhanh ngân hàng liên kết: chuyển khoản tới tài khoản nhận thuộc hệ thống ngân 

hàng liên kết của AIS. 

• Chuyển tiền nhanh NAPAS: chuyển tiền tới các tài khoản thụ hưởng thuộc các ngân hàng trong 

khối NAPAS với hạn mức không quá 300 triệu/lần chuyển. 

• Liên ngân hàng: chuyển tiền tới các ngân hàng khác theo hình thức chuyển tiền liên ngân hàng. 
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Bước 3: Khách hàng lựa chọn thông tin chuyển tiền đã có tại mục CHỌN TỪ DANH SÁCH ĐÃ LƯU 

hoặc điền mới  các thông tin cơ bản: 

• Tài khoản nhận tiền 

• Tên người thụ hưởng 

• Số tiền chuyển 

• Nội dung chuyển tiền 

Hệ thống cho phép Khách hàng có thể lưu lại các thông tin chuyển tiền bằng cách tích chọn 

  

Bước 4:  Nhấn  XÁC NHẬN  hệ thống hiển thị 

PIN và OTP trên cùng màn hình chuyển khoản. 

Nhập PIN và OTP sau đó nhấn THỰC HIỆN. 

 

• Để kiểm tra trạng thái của các lệnh chuyển tiền, chọn tab TRẠNG THÁI CÁC LỆNH CHUYỂN 

TIỀN. 
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• Để kiểm tra lịch sử giao dịch các lệnh chuyển tiền đã thực hiện, Khách hàng lựa chọn Tab LỊCH 

SỬ CHUYỂN TIỀN.  

 

 

2.2. Chức năng NỘP TIỀN KÝ QUỸ 

Bước 1: Tại mục chuyển tiền, nhấn 

chọn chức năng NỘP TIỀN KÝ QUỸ 

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển và 

nhấn nút XÁC NHẬN 

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn THỰC 

HIỆN để hoàn thành giao dịch. 

 

Lưu ý: 

• Số tiền chuyển không được vượt quá số tiền có thể chuyển. 

• Các lệnh nộp/rút tiền ký quỹ sẽ bị thu phí theo quy định của Vietinbank từng thời kỳ. 

 

2.3. Chức năng RÚT TIỀN KÝ QUỸ  

Bước 1:  Trong mục chức năng 

CHUYỂN TIỀN, nhấn chọn mục RÚT 

TIỀN KÝ QUỸ, hệ thống hiển thị màn 

hình rút tiền ký quỹ như hình bên. 

Bước 2: Nhập số tiền cần chuyển và 

nhấn nút XÁC NHẬN 

Bước 3: Nhập mã PIN và nhấn THỰC 

HIỆN để hoàn thành giao dịch. 
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3. SAO KÊ TIỀN 

Chức năng này cho phép Khách hàng tra cứu chi tiết số dư tiền trên tài khoản phái sinh tại AIS, tài khoản 

ký quỹ tại VSD, sao kê lãi/lỗ. 

3.1.  Số dư tiền tại AIS 

• Để xem lịch sử giao dịch tiền tại AIS, Quý khách chọn tab SỐ DƯ TẠI AIS . Lưu ý để xem dữ liệu 

trong quá khứ, Khách hàng chọn thời gian xem từ ngày đến ngày trong quá khứ và nhấn  

 Số dư tại AIS hiển thị số tiền tăng giảm tại tài khoản chứng khoán tại AIS bao gồm: 

tiền nộp/rút, tiền phí/thuế giao dịch, tiền lãi/lỗ qua ngày… 

• Để tra cứu riêng thuế, phí giao dịch tại AIS, Quý khách tích chọn vào ô chọn thời gian 

xem từ ngày đến ngày trong quá khứ và click vào  

 

3.2. Số dư tại VSD 

Để xem lịch sử giao dịch tiền tại VSD, Quý khách chọn tab SỐ DƯ TẠI VSD  . Lưu ý để xem dữ liệu quá 

khứ, Khách hàng chọn thời gian từ ngày đến ngày và nhấn  . Số dư tại VSD hiển thị số tiền 

tăng giảm trong tài khoản ký quỹ trên VSD. 
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3.3. Sao kê lãi/lỗ 

Quý khách chọn tab SAO KÊ LÃI/LỖ để xem phát sinh lãi/lỗ trong giao dịch. Lưu ý để xem dữ liệu quá 

khứ, Khách hàng chọn thời gian từ ngày đến ngày và nhấn  

 

 




