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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục đích 

Tài liệu này là tài sản của BVSC mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến. Tài 

liệu giúp cho khách hàng sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống giao dịch trực 

tuyến phiên bản dùng trên iPad. 

1.2. Khái niệm, thuật ngữ, từ viết tắt 

KN/ TN/Từ viết tắt Giải thích/Từ viết đầy đủ 

TTLK, VSD Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

BVSC Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

CK Chứng khoán 

GT Giá trị 

GD Giao dịch 

KH Khách hàng 

Mật khẩu đăng nhập Là mật khẩu dùng để đăng nhập vào chương trình BVSC Mobile 

Mã PINCODE/ mã PIN Là mật mã dùng để đặt lệnh, xác nhận lệnh. 

Mã xác thực Là một dãy mã số được hệ thống BVSC gửi trực tiếp vào số điện 

thoại / email của khách hàng đăng ký. 

Mã xác thực này dùng để xác nhận trong quá trình  thực hiện chức 

năng thanh toán (chuyển tiền, ứng trước, thực hiện quyền...) 

2. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BVSC MOBILE 

2.1. Yêu cầu thiết bị 

BVSC Mobile tương thích các hệ điều hành thông dụng như iOS từ 8.0 

2.2. Hướng dẫn cài đặt 

Bước 1: Khách Mở ứng dụng App Store 

Bước 2: Nhập từ khóa BVSC mobile vào ô “tìm kiếm” 
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Bước 3: Bấm Cài đặt 

Bước 4: Hoàn thành cài đặt ứng dụng BVSC Mobile và thoát khỏi ứng dụng App Store. Ứng 

dụng sau khi cài đặt thành công sẽ xuất hiện ở màn hình chính của thiết bị. 

 

3. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG BVSC MOBILE 

Thông tin thị trường: Thông tin chỉ số thị trường, các tin tức của thị trường và bản tin từ 

BVSC 

Bảng giá: Theo dõi diễn biến giao dịch, tạo bảng giá theo danh mục mã CK yêu thích 

Giao dịch: Thực hiện đặt lệnh mua bán, theo dõi trạng thái lệnh đặt trong ngày, trước ngày 

Thanh toán: Hỗ trợ tính năng thanh toán như ứng tiền, chuyển tiền, thực hiện quyền. 

Tra cứu: Hỗ trợ xem các sao kê về tiền, sao kê chứng khoán 

Tài sản: Quản lý tối ưu tài sản của nhà đầu tư tại BVSC 
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Tiện ích: Hỗ trợ đa tiện ích giao dịch như cảnh báo, lịch sử đăng nhập, phiên đăng nhập, đăng 

ký đấu giá. 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

4.1. Mô tả giao diện chung của ứng dụng. 

 

Bấm vào biểu tượng  để xem thông tin hỗ trợ khách hàng 

Bấm vào biểu tượng  để thay đổi ngôn ngữ hiển thị ứng dụng 

Bấm vào biểu tượng  để thực hiện một số cài đặt ban đầu phù hợp với mục đích sử dụng 

cho khách hàng 
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4.2. Đăng nhập hệ thống 

4.2.1. Đăng nhập lần đầu 

Khi đã đăng ký tài khoản xong. Khách hàng nhận được email thông báo từ hệ thống của BVSC 

về mật mã đăng nhập lần đầu tiên. Nội dung email như hình bên dưới. 

 

Các bước đăng nhập lần đầu tiên như sau:  

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch BVSC Mobile từ iPad. 

Bước 2: Khách hàng nhập số tài khoản (1) < Là số tài khoản chứng khoán của khách hàng tại 

BVSC>  

http://www.bvsc.com.vn/


Hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến- Phiên bản dùng trên iPad 

www.bvsc.com.vn                                                        Trang 8 / 63 

Bước 3: Khách hàng nhập mật khẩu (2) <Là mật khẩu đăng nhập trong nội dung email của 

BVSC gửi cho KH> 

Bước 4: Bấm “Đăng nhập” (3)  Khách hàng nhận được thông báo yêu cầu thay đổi lại mật 

khẩu và mã PIN  Bấm “OK” (4) 

Bước 5: Thiết lập mật khẩu đặt lệnh và mã PIN đặt lệnh mới (5)  Bấm “Chấp nhận” (6)  

Hoàn tất việc đăng nhập lần đầu bằng câu Thông báo đổi mật khẩu thành công   Bấm “OK” 

 

 

4.2.2. Đăng nhập lần sau  

Bước 1: Mở phần mềm giao dịch BVSC Mobile từ iPad  

Bước 2: Nhập thông tin 

 Tài khoản: <Là số tài khoản chứng khoán của khách hàng tại BVSC> (1) 

 Mật khẩu: <Là mật khẩu đăng nhập mà khách hàng thực hiện đổi mật khẩu 

thành công> (2) 

 Click “Đăng nhập” (3) 

Sau khi đăng nhập thành công Quý khách hàng vào màn hình chính với các thông tin cơ bản 

về thị trường và các bài viết nổi bật về thị trường chứng khoán. 
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4.2.3. Thoát khỏi ứng dụng 

Từ menu chính  Khách hàng chọn vào vùng số tài khoản ở góc trái bên dưới màn hình (1) 

  Chọn vào biểu tượng  (2) để thoát khỏi ứng dụng 

http://www.bvsc.com.vn/


Hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến- Phiên bản dùng trên iPad 

www.bvsc.com.vn                                                        Trang 10 / 63 

 

4.2.4. Đăng ký tài khoản 

Để mở tài khoản giao dịch trực tuyến, khách hàng thực hiện như sau: 

Bước 1: Mở ứng dụng BVSC Mobile trang đăng nhập  Chọn “Mở tài khoản trực tuyến”  

Bước 2: Hiển thị màn hình Đăng ký  Khách hàng đọc kỹ các điều khoản để hoàn tất thao tác 

đăng ký. 

 

4.2.5. Quên mật khẩu 

Bước 1:  Từ màn hình đăng nhập, Khách hàng click vào “Quên mật khẩu” 
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Bước 2: Khách hàng điền số tài khoản (1) 

Bước 3: Lựa chọn kiểu xác thực (2) 

 Email 

 Điện thoại 

Việc chọn kiểu xác thực là email hay điện thoại để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng thì 

hai thông tin này do khách hàng đăng ký ban đầu khi mở tài khoản. 

 

 Nếu khách hàng đăng ký kiểu xác thực là email 

o Khách hàng điền đúng email đã đăng ký vào ô (3)  Bấm “Yêu cầu” (4). Một email 

từ hệ thống BVSC sẽ gửi đến email của khách hàng với nội dung như bên dưới. 

 

o Khách hàng lấy mã xác thực được gửi trong mail  điền vào ô (5) 

o Đặt lại mật khẩu mới (6) 

o Đặt lại mã PIN mới (7)  Bấm “Xác nhận” (8) 

(*) Lưu ý: nếu ban đầu khách hàng đăng ký kiểu xác thực là email, mà ở thao tác quên 

mật khẩu chọn vào điện thoại  Khi bấm “Yêu cầu”  Hiển thị thông báo không hợp 

lệ  Khách hàng chọn lại đúng kiểu xác thực đã đăng ký ban đầu rồi thực hiện như 

hướng dẫn trên. 

 Nếu khách hàng đăng ký kiểu xác thực là điện thoại 

o Khách hàng chọn kiểu xác thực là điện thoại (2) 

o Nhập đúng số điện thoại đã đăng ký vào ô (3)  Bấm “Yêu cầu” (4) 
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o Một tin nhắn từ hệ thống BVSC sẽ gửi đến số điện thoại của khách hàng với nội 

dung như bên dưới 

o Khách hàng lấy mã xác thực trong tin nhắn gõ vào ô (5) 

o Đặt lại mật khẩu mới (6) 

o Đặt lại mã PIN mới (7)  Bấm “Xác nhận” (8) 

(*) Lưu ý: nếu ban đầu khách hàng lựa chọn kiểu xác thực là điện thoại, mà ở thao tác 

quên mật khẩu chọn vào mail  Khi bấm “Yêu cầu”  Hiển thị thông báo không hợp 

lệ  Khách hàng chọn lại đúng kiểu xác thực đã đăng ký ban đầu rồi thực hiện như 

hướng dẫn trên. 

4.3. Thông tin thị trường 

4.3.1. Thông tin thị trường 

Từ menu chính  Chọn “Thị trường”  Hiển thị thông tin chỉ số thị trường như hình bên 

dưới 
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4.3.2. Tin tức 

Bước 1: Ở màn hình “Thị trường”. Phần bên dưới hiển thị trang tin tức ở dạng thu gọn. Khách 

hàng có thể nhấn vào biểu tượng  để mở rộng phần tin tức  

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  để để lựa chọn hiển thị danh sách tin tức theo lĩnh 

vực Quý khách quan tâm. 

 

4.3.3. Tin nóng 
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Bước 1: Ở màn hình “Thị trường”  Dòng tin nóng được thiết kế chạy ngang ở phía cuối màn 

hình. 

Bước 2: Khách hàng có thể chọn vào dòng tin nóng để xem chi tiết bản tin.  

 

4.4. Bảng giá  

4.4.1. Xem bảng giá 

Bước 1: Bảng giá thu gọn được thiết kế hiển thị mặc định tại tất cả các màn hình ở góc bên trái 

để khách hàng thuận tiện theo dõi và thực hiện đặt lệnh. Để thay đổi cách hiển thị bảng giá 

chọn biểu tượng  để xem bảng giá từ dạng rút gọn (như hình dưới) sang dạng đầy đủ thông 

tin: 
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Bước 2: Khách hàng có thể tìm kiếm mã chứng khoán trong bảng giá bằng cách chọn vào biểu 

tượng . Gõ mã chứng khoán cần tìm vào ô tìm kiếm. 
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Bước 3: Khách hàng nhấn vào vùng  để chọn loại bảng giá theo nhu cầu của khách 

hàng 

 Bảng giá theo cổ phiếu đang nắm giữ 

 

 Bảng giá theo nhóm cổ phiếu yêu thích (Xem chi tiết cách tạo nhóm cổ phiếu yêu thích 

ở Mục 4.4.2) 

 

 Bảng giá theo thị trường 

http://www.bvsc.com.vn/


Hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến- Phiên bản dùng trên iPad 

www.bvsc.com.vn                                                        Trang 17 / 63 

 

 Bảng giá theo ngành 
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Bước 4: Xem chi tiết mã chứng khoán từ màn hình bảng giá. Khách hàng bấm chọn 1 mã 

chứng khoán muốn xem thông tin. Hiển thị những thông tin như sau: 

Chọn tab “Xem theo thời gian” | “Tin tức” | hoặc “Xem thông tin” để xem chi tiết thông tin 
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4.4.2. Cách tạo nhóm cổ phiếu yêu thích 

Quý khách hàng có thể tạo danh mục riêng bao gồm các mã chứng khoán yêu thích theo các 

bước sau:  

Bước 1: Từ màn hình Bảng giá”   Chọn biểu tượng  (1) 

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  (2)  Đặt tên cho nhóm muốn tạo (3)  Nhấn “Xong” (4) 

 Hiển thị thông báo đã thêm mới thành công.  

Bước 3: Nhấn “OK” (5)  Hiển thị danh sách mã chứng khoán để khách hàng lựa chọn, khách 

hàng lựa chọn vào mã chứng khoán muốn đưa vào danh mục yêu thích (6)  Nhấn “Xem”. 

Hoàn tất thao tác tạo danh sách mã chứng khoán yêu thích bằng một bảng giá mới gồm những 

mã chứng khoán mà khách hàng vừa tạo. 
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4.5. Giao dịch 

4.5.1. Đặt lệnh  

4.5.1.1.Đặt lệnh MUA 

Khách hàng thực hiện đặt lệnh Mua chứng khoán theo những cách sau: 

 Bấm vào biểu tượng  ở thanh menu bên dưới của ứng dụng. 

 Từ màn hình số dư tiền  Bấm vào biểu tượng  ở cột Đặt lệnh 

http://www.bvsc.com.vn/


Hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến- Phiên bản dùng trên iPad 

www.bvsc.com.vn                                                        Trang 21 / 63 

Thao tác đặt lệnh như sau: 

Bước 1: Thực hiện nhập các thông tin cần thiết cho lệnh đặt: 

 Số tiểu khoản: Chọn tiểu khoản muốn nhập mua (1) 

 Mã CK: Hiển thị mã chứng khoán được xem gần nhất hoặc có thể chạm vào ô Mã 

CK gõ mã chứng khoán khác theo nhu cầu của khách hàng (2) 

 Khối lượng: Chạm vào ô khối lượng và nhập khối lượng thông qua bàn phím tiện 

lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để tăng/giảm một lô (10: HOSE, 100: HNX) (3) 

 Loại lệnh: Gồm LO, ATO, MP, ATC, MOK, MAK, MTL. Có thể chọn loại lệnh 

phù hợp trong danh sách các loại lệnh hiển thị ra và phù hợp theo từng phiên giao 

dịch (4) 

 Giá: Chạm vào ô Giá và nhập giá thông qua bàn phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc 

chạm +/- để tăng/giảm một bước giá (100 đ) (5) 

Bước 2: Bấm “Đặt lệnh” (6)  Hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt  Khách hàng nhập mã 

PINCODE (7)  Bấm “Xác nhận” (8) 

Bước 3: Đặt lệnh thành công  Hiển thị thông báo đã nhận lệnh. Khách hàng có thể 

 Bấm vào “OK” để hoàn tất thao tác đặt lệnh MUA 

 Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh đặt. 

 

4.5.1.2.Đặt lệnh BÁN 

Khách hàng thực hiện đặt lệnh Bán chứng khoán theo những cách sau: 

 Bấm vào biểu tượng  ở phần thanh menu chính. 

 Từ màn hình số dư chứng khoán  Bấm vào nút  ở cột Đặt lệnh 

Thao tác đặt lệnh bán chứng khoán như sau: 

Bước 1: Nhập thông tin lệnh Bán 

 Số tiểu khoản: Chọn tiểu khoản muốn nhập bán (1) 
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 Mã CK: Hiển thị mã CK được xem gần nhất hoặc có thể chạm vào ô Mã CK gõ mã 

chứng khoán khác theo nhu cầu của khách hàng (2) 

 Khối lượng: Chạm vào ô khối lượng và nhập khối lượng thông qua bàn phím tiện 

lợi bên tay phải. Hoặc chạm +/- để tăng/giảm một lô (10: HOSE, 100: HNX) (3) 

 Loại lệnh: Gồm LO, ATO, MP, ATC, MOK, MAK, MTL. Có thể chọn loại lệnh 

phù hợp trong danh sách các loại lệnh hiển thị ra và phù hợp theo từng phiên giao 

dịch (4). 

 Giá: Chạm vào ô Giá và nhập giá thông qua bàn phím tiện lợi bên tay phải. Hoặc 

chạm +/- để tăng/giảm một bước giá (100 đ) (5) 

Bước 2: Bấm “Đặt lệnh” (6)  Hiển thị màn hình xác nhận lệnh  Khách hàng nhập mã 

PINCODE  (7)  Bấm “Xác nhận” (8). 

Bước 3: Đặt lệnh thành công  Hiển thị thông báo đã nhận lệnh. Khách hàng có thể 

 Bấm vào “OK” để hoàn tất thao tác đặt lệnh BÁN 

 Bấm vào “Trạng thái lệnh” để xem trạng thái lệnh đặt. 

 

4.5.1.3.Chẻ lệnh 

Tính năng này giúp khách hàng đặt được nhiều lệnh với khối lượng và bước giá tùy ý. 

Bước 1: Thực hiện tương tự thao tác đặt lệnh ở mục 4.5.1.1 và 4.5.1.2 

 Chọn tiểu khoản (1) 

 Chọn mã CK (2)  

 Nhập khối lượng (Khối lượng > = 1000) (3)  

 Loại lệnh (4) 

 Giá (5)  

 Bấm “Chẻ lệnh” 
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 Bấm “Đặt lệnh” (6) 

Ví dụ: Khách hàng đặt lệnh mua PTL, Khối lượng: 100.000 CP, Giá: 3.500. 

Khách hàng thực hiện chọn chức năng chẻ lệnh với số lượng lệnh là: 4. Bước giá tăng giảm: 

10(Lưu ý chọn - thì bước giá giảm và chọn + thì bước giá tăng) 

Thì hệ thống sẽ chẻ thành 4 lệnh mỗi lệnh có Khối lượng 25.000, bước giá mỗi lệnh là 3.510 | 

3.520 | 3.530 | 3.540 

Bước 2: Khách hàng gõ số lượng lệnh muốn chẻ (Gợi ý: 1, 2, 4, 5, 8…). Bước giá tăng giảm 

 bấm“Đặt lệnh” (8) 

Bước 3: Hiển thị màn hình số lượng lệnh được chẻ  Bấm “Xác nhận” (9) 

Bước 4: Khách hàng nhập mã PINCODE (10)  Bấm “Xác nhận” (11) 

 

 

4.5.2. Trạng thái lệnh  

4.5.2.1.Trạng thái lệnh trong ngày 
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Các cách truy cập trạng thái lệnh trong ngày: 

 Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh trong ngày” 

 Nhấn vào dòng “Trạng thái lệnh” sau khi đặt lệnh thành công 

 

 Các trạng thái của lệnh:  

 

4.5.2.2.Trạng thái lệnh trước ngày 

Tất cả các lệnh khách hàng đặt trước ngày (Mua/ Bán) sẽ được hiển thị tại màn hình trạng thái 

lệnh trước ngày. 

 Từ menu “Giao dịch”  “Lệnh trước ngày” 

 Nhấn vào dòng “Trạng thái lệnh” sau khi đặt lệnh trước ngày thành công. 
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4.5.2.3.Hủy lệnh 

 Hủy lệnh được chọn 

Bước 1: Từ màn hình “Trạng thái lệnh” Khách hàng bấm vào dòng lệnh cần hủy (2) 

Bước 2: Chọn “Hủy” (3)  “Hủy lệnh” (4) 

Bước 3: Nhập mã PINCODE (5)  Bấm “Đồng ý” (6) Thông báo đã nhận lệnh và hoàn tất 

thao tác hủy (7) 
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 Hủy lệnh tất cả 

Khách hàng có thể thực hiện hủy tất cả các lệnh bằng cách: 

Bước 1: Từ màn hình trạng thái lệnh (trong ngày hoặc trước ngày). Bấm vào  

(1) 

Bước 2: Hiển thị danh sách các lệnh được hủy  Bấm “Đồng ý” (2) 

Bước 3: Nhập mã PINCODE (3)  Bấm “Xác nhận” (4)  Hoàn tất thao tác hủy tất cả các 

lệnh với trạng thái “Đã nhận lệnh” 
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4.5.2.4.Sửa lệnh 

Bước 1: Từ màn hình “Trạng thái lệnh”  Khách hàng bấm vào dòng lệnh cần sửa (1)Bước 

2: Chọn “Sửa lệnh” (2)  Thực hiện sửa lệnh (3)  Bấm “Sửa lệnh” (4) 

Bước 3: Nhập mã PINCODE (5)  Bấm “Sửa lệnh” (6)  Thông báo đã nhận lệnh  Khách 

hàng xem lại lệnh vừa sửa ở màn hình trạng thái lệnh. 
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4.5.3. Xác nhận lệnh đặt 

4.5.3.1.Xác nhận lệnh đặt 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Xác nhận lệnh đặt”  Hiển thị danh sách các lệnh để khách 

hàng thực hiện xác nhận. 
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Bước 2: Khách hàng có thể thực hiện: 

 Xác nhận lệnh được chọn: 

Tick vào những lệnh cần xác nhận  Bấm “Xác nhận” (1) 

Hiển thị danh sách các lệnh xác nhận  Bấm “Đồng ý” (2) 

Khách hàng nhập mã PINCODE (3)  Bấm “Xác nhận” (4)  Thông báo xác nhận 

thành công 
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 Xác nhận tất cả 

Tick vào   (1)  Hiển thị danh sách tất cả các lệnh được xác nhận  

Bấm “Đồng ý” (2) 

Khách hàng nhập mã PINCODE (3)  Bấm “Xác nhận” (4)  Thông báo xác nhận 

thành công 
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4.5.3.2.Lịch sử xác nhận lệnh 

Bước 1: Từ menu “Giao dịch”  “Xác nhận lệnh đặt”  “Lịch sử xác nhận lệnh”. 

Bước 2: Khách hàng có thể chọn vào biểu tượng  để mở rộng điều kiện lọc. Nhập thông tin:  

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

 Loại lệnh: < Mua/ bán/ bán cầm cố/ Hủy mua/ Hủy bán/ Sửa mua/ Sửa bán> 

 Mã CK: < Nhập mã CK mà khách hàng muốn tìm để xem lịch sử xác nhận> 

 Tìm theo: < Ngày xác nhận/ Ngày giao dịch>  

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin tìm kiếm chuyển khoản. Bấm “Ẩn” để thu gọn điều 

kiện lọc. 
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4.6. Thanh toán 

4.6.1. Chuyển tiền 

Từ menu “Thanh toán”  “Chuyển tiền. Có 2 hình thức chuyển tiền như sau: 

 Chuyển khoản ra bên ngoài 

 Chuyển khoản ra bên ngoài với CMND 

4.6.1.1.Chuyển khoản ra bên ngoài 

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền ra ngoài theo số tài khoản ngân hàng, tên người nhận 

đã được khách hàng đăng ký trong hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến. Nếu khách hàng chưa 

đăng ký trước thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản ra bên ngoài thì hệ 

thống sẽ từ chối thực hiện yêu cầu này của khách hàng.  

Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài là 24/7. 

Khi thực hiện chuyển khoản thành công, bút toán chuyển tiền sẽ thêm vào màn hình Trạng thái 

chuyển tiền: 

 Đối với các bút toán thực hiện trong giờ giao dịch sẽ được thực hiện ngay và có trạng 

thái "Đã xử lý". 

 Đối với các bút toán thực hiện ngoài giờ giao dịch sẽ ở trạng thái "Chờ xử lý" 

Thao tác thực hiện 

Bước 1: Khách hàng chọn tab “Chuyển khoản ra bên ngoài”  

Bước 2: Nhập thông tin: 
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 Số tài khoản nhận tiền: < Chọn số tài khoản người nhận> (2) 

 Số tiền: < Khách hàng điền số tiền cần chuyển > (3) 

 Nội dung < Khách hàng điền nội dung cần lưu trữ trên hệ thống> (4) 

 Bấm “Tiếp tục” (5)  

Bước 3: Chuyển sang màn hình xác nhận  Bấm “Đồng ý” (6)  Khách hàng nhập mã xác 

nhận vào ô (7)  Bấm “Xác nhận” (8) 

Bước 4: Hệ thống thông báo hoàn tất quá trình chuyển tiền, Quý khách có thể xem lại chi tiết 

giao dịch tại tab “Trạng thái chuyển tiền” 

 

 

4.6.1.2.Chuyển khoản ra bên ngoài với CMND 

Mô tả: Trong trường hợp khách hàng không mở tài khoản tại một ngân hàng thì có thể thực 

hiện chuyển tiền cho đích danh Chủ tài khoản theo hình thức nhận tiền bằng chứng minh nhân 
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dân tại Ngân hàng. Nghiệp vụ này không được chuyển tiền cho một người thụ hưởng khác 

không phải là Chủ tài khoản.  

Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài với CMND là 24/7. 

Khi thực hiện chuyển khoản thành công, bút toán chuyển tiền sẽ thêm vào màn hình Trạng thái 

chuyển tiền: 

 Đối với các bút toán thực hiện trong giờ giao dịch sẽ được thực hiện ngay và có trạng 

thái "Đã xử lý". 

 Đối với các bút toán thực hiện ngoài giờ giao dịch sẽ ở trạng thái "Chờ xử lý" 

Thao tác thực hiện 

Bước 1: Khách hàng chọn tab “Chuyển khoản ra bên ngoài với CMND” (2) 

Bước 2: Nhập thông tin: 

 Tên ngân hàng (3): <Ngân hàng mà khách hàng sẽ nhận tiền> 

 Tỉnh/Thành phố (4): <Nơi ngân hàng đặt trụ sở PGD/CN> 

 PGD/Chi nhánh (5): <Tên PGD/Chi nhánh theo quy định của ngân hàng> 

 Số tiền chuyển (6): <Khách hàng điền số tiền cần chuyển> 

 Nội dung chuyển (7): <Khách hàng điền nội dung cần lưu trữ trên hệ thống> 

Bước 3: Bấm “Tiếp tục” (8) 

Bước 4: Chuyển sang màn hình xác nhận  Bấm “Đồng ý” (9) KH nhập mã xác nhận vào 

ô Bước 5: Hệ thống thông báo hoàn tất quá trình chuyển tiền, Quý khách có thể xem lại chi 

tiết giao dịch tại tab “Trạng thái chuyển tiền” 
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4.6.1.3.Trạng thái chuyển tiền 

Từ menu “Thanh toán”   “Chuyển tiền”  Tại tab“Chuyển tiền”. Khách hàng có thể xem lại 

toàn bộ các yêu cầu chuyển tiền trong ngày đã thực hiện. 

 

4.6.1.4.Lịch sử chuyển tiền 

Bước 1: Từ menu “Thanh toán”  “Chuyển tiền”  “Lịch sử chuyển tiền”  
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Bước 2: Khách hàng có thể chọn vào biểu tượng  để mở rộng điều kiện lọc. Nhập thông tin:  

 Trạng thái: <Chọn trạng thái của bút toán chuyển khoản>. 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát 

sinh> 

 Loại ngày: < Chọn ngày tạo hoặc ngày hiệu lực> 

Bước 3: Bấm nút “Tìm” để hiển thị thông tin tìm kiếm lịch sử chuyển khoản. 

 

4.6.2. Ứng trước tiền bán 

4.6.2.1.Ứng trước tiền bán 

Mô tả: Quý khách có thể thực hiện việc ứng trước khi đã thực hiện thành công lệnh bán. 

BVSC có 2 loại ứng: Ứng tự động và Ứng bằng tay (Manual). Đối với ứng tự động hệ thống 

tự xử lý, nên màn hình ứng sẽ ẩn nút đăng ký ứng và hiển thị “Khách hàng sử dụng dịch vụ tự 

động ứng trước” dưới màn hình danh sách các lệnh ứng. Do đó, màn hình ứng trước chỉ cho 

phép thực hiện đối với tài khoản ứng bằng tay (manual). 

Cho phép khách hàng thực hiện ứng trước 24/7 bằng cách nhập “Số tiền ứng trước” hệ thống 

sẽ tự trả về giá trị “Số tiền ứng trước thực nhận” hoặc ngược lại. Trường hợp nhập “Tổng số 

tiền ứng trước” hệ thống phải tự phân bố số tiền ứng cho các ngày tiền về theo nguyên tắc ít 

phí nhất cho khách hàng.  
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Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng 

lần mà hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả 

phí ứng trước là thấp nhất. 

Khi thực hiện ứng trước thành công, bút toán ứng sẽ thêm vào màn hình Trạng thái ứng trước: 

 Đối với các bút toán thực hiện trong giờ giao dịch sẽ được thực hiện ngay và có trạng 

thái "Đã xử lý". 

 Đối với các bút toán thực hiện ngoài giờ giao dịch sẽ ở trạng thái "Chờ xử lý" 

Bước 1: Từ menu “Thanh toán”  “Ứng trước tiền bán” (1)  Tab “Ứng trước tiền bán”.Bước 

2: Nhập số tiền cần thực hiện ứng (2) <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 khách hàng phải trả là ít nhất. 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>  

 Bấm “Tiếp tục” (3) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận thông tin  Bấm “Đồng ý” (4) 

Bước 4: Khách hàng nhập mã xác nhận (5)  Bấm “Xác nhận” (6)  Hoàn tất thao tác ứng 

trước tiền bán. Khách hàng có thể: 

 Bấm “Xem trạng thái” để xem trạng thái ứng trước 

 Bấm “Ok” để hoàn tất thao tác ứng trước 
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4.6.2.2.Trạng thái ứng trước 

Từ menu “Thanh toán”  “Ứng trước tiền bán”  Tab “Trạng thái ứng trước”  Khách hàng 

xem lại toàn bộ trạng thái các yêu cầu ứng trước tiền bán trong ngày.  

 

4.6.2.3.Lịch sử ứng trước 
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Bước 1: Từ menu “Thanh toán”  “Ứng trước tiền bán”  “Lịch sử ứng trước”. 

Bước 2: Khách hàng có thể bấm vào biểu tượng  để mở rộng điều kiện lọc. Nhập thông tin: 

 Trạng thái: <Chọn trạng thái của bút toán ứng trước> 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin tìm kiếm ứng trước. 

 

4.6.3. Thực hiện quyền 

4.6.3.1.Thông tin quyền 

Từ menu “Thanh toán”  “Thực hiện quyền” (1)  “Thông tin quyền” (2)  Hiển thị thông 

tin quyền như hình bên dưới 
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4.6.3.2.Đăng ký quyền 

Bước 1: Từ menu “Thanh toán”  “Thực hiện quyền” (1)  “Thông tin quyền” (2). Nếu 

khách hàng có mã CK hưởng quyền  Khách hàng thực hiện đăng ký  Bấm “Đăng ký” (3)  

Bước 2: Nhập số lượng mã CK cần đăng ký (4)  Bấm “Tiếp tục” (5)  Nhập mã xác thực 

(6)  Bấm “Xác nhận” (7) 

Bước 3: Hiển thị thông báo đăng ký quyền mua thành công. Khách hàng có thể: 

 Bấm “OK” để hoàn tất thao tác đăng ký quyền mua 

 Bấm “Xem trạng thái” để xem trạng thái đăng ký quyền mua 
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4.6.3.3.Trạng thái đăng ký quyền mua 

Từ menu “Thanh toán”  “Thực hiện quyền”  “Trạng thái đăng ký quyền mua”  Hiển thị 

trạng thái đăng ký quyền như hình bên dưới 
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4.6.3.4.Lịch sử đăng ký quyền mua 

Bước 1: Từ menu “Thanh toán”  “Thực hiện quyền”  “Lịch sử đăng ký quyền mua”. 

Bước 2: Khách hàng có thể chọn vào biểu tượng  để mở rộng điều kiện lọc. Nhập thông tin: 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

 Mã CK: < Nhập mã CK> 

 Loại quyền <Chọn loại quyền mua/ Cổ phiếu thường/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu/ 

Chia cổ tức bằng tiền/ Chuyển nhượng/ Đấu giá/ Tạm ngừng giao dịch> 

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin lịch sử đăng ký quyền mua. Bấm “Ẩn” để thu gọn 

điều kiện lọc. 

http://www.bvsc.com.vn/


Hướng dẫn sử dụng giao dịch trực tuyến- Phiên bản dùng trên iPad 

www.bvsc.com.vn                                                        Trang 43 / 63 

 

4.7. Tra cứu 

4.7.1. Sao kê tiền 

Bước 1: Từ menu “Tra cứu”  “Sao kê tiền”. 

Bước 2: Khách hàng chọn thời gian cần sao kê  Bấm “Tìm” 
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4.7.2. Sao kê chứng khoán 

Bước 1: Từ menu “Tra cứu”  “Sao kê chứng khoán”. 

Bước 2: Khách hàng chọn thời gian cần sao kê  Bấm “Tìm” 
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4.7.3. Lịch sử đặt lệnh 

Bước 1: Từ menu “Tra cứu”  “Lịch sử đặt lệnh”. 

Bước 2: Khách hàng chọn thời gian cần sao kê  Bấm vào biểu tượng   để mở rộng điều 

kiện lọc. Nhập thông tin: 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

 Mã CK: <Nhập mã CK cần xem lịch sử> 

 Loại lệnh: < Mua hoặc Bán> 

 Trạng thái: < Chọn vào trạng thái cần xem> 

 Kênh: < Chọn kênh mà KH đã thực hiện đặt lệnh>  

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin lịch sử đấu giá. Bấm “Ẩn” để thu gọn điều kiện lọc 
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4.8. Tài sản 

4.8.1. Danh mục tài sản 

Bước 1: Từ menu “Tài sản”  “Danh mục tài sản”. Màn hình hiển thị như bên dưới: 
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Bước 2: Bên dưới thông tin Tổng tài sản là thông tin số dư tiền  

 

Bước 3: Bên dưới thông tin số dư tiền là thông tin số chứng khoán 
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4.8.2. Nhật ký giao dịch 

Bước 1: Từ menu “Tài sản”  “Nhật ký giao dịch” 

Bước 2: Khách hàng chọn khoảng thời gian cần xem. Bấm biểu tượng  để mở rộng các 

điều kiện lọc.  
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4.9. Tiện ích 

4.9.1. Cảnh báo 

4.9.1.1.Thiết lập cảnh báo giá – Lịch sử cảnh báo giá 

 Thiết lập cảnh báo giá 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Thiết lập cảnh báo giá” (3) 

Bước 2: Khách hàng chọn mã CK cần thiết lập  Thực hiện thiết lập cảnh báo (4)  Bấm 

“Chấp nhận” (5) 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác nhận thiết lập  Bấm “Xác nhận” (6) 
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 Lịch sử cảnh báo giá 

Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Thiết lập cảnh báo giá” (3). Hiển thị thông 

tin lịch sử như hình bên dưới: 
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4.9.1.2.Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường – Lịch sử cảnh báo chỉ số thị trường 

 Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Thiết lập cảnh báo chỉ số thị 

trường” (3)  

Bước 2: Thực hiện bước thiết lập (4)  Bấm “Chấp nhận” (5)  Hiển thị form xác nhận  

Bấm “Xác nhận” (6) 

 

 Lịch sử cảnh báo chỉ số thị trường 

Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Thiết lập cảnh báo chỉ số thị trường” (3). 

Hiển thị thông tin lịch sử như hình bên dưới: 
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4.9.1.3.Lịch sử phát sinh cảnh báo giá 

Từ menu “Tiện ích”  Chọn “Cảnh báo” (1)  “Lịch sử phát sinh cảnh báo giá” (2)  Màn 

hình hiển thị như bên dưới:  
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4.9.1.4.Lịch sử phát sinh cảnh báo chỉ số thị trường 

4.9.1.5.Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Lịch sử phát sinh cảnh 

báo thị trường” (3)

Cấu hình cảnh báo 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích” (1)  Chọn “Cảnh báo” (2)  “Cấu hình cảnh báo” (3)  

Bước 2: Chọn loại cảnh báo (giá hoặc chỉ số thị trường) (4)  Tick chọn kênh nhận cảnh báo 

(5)  Bấm “Thêm” (6)  Hiển thị thông báo xác nhận  Bấm “OK” (7) 
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4.9.2. Lịch sử đăng nhập 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Lịch sử đăng nhập”. 

Bước 2: Nhập thông tin: 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin lịch sử đăng nhập 
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4.9.3. Phiên đăng nhập 

Từ menu “Tiện ích”  “Phiên đăng nhập”  Màn hình hiển thị thông tin như hình bên dưới: 
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4.9.4. Tìm kiếm thay đổi thông tin tài khoản 

Từ menu “Tiện ích”  “Tìm kiếm thay đổi thông tin tài khoản”  Màn hình hiển thị thông 

tin như hình bên dưới: 

 

4.9.5. Đăng ký đấu giá 

4.9.5.1.Thông tin đấu giá 

Từ menu “Tiện ích”  “Đăng ký đấu giá”  Chọn tab“Thông tin đấu giá”  Màn hình hiển 

thị thông tin đấu giá như hình bên dưới: 
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4.9.5.2.Trạng thái đấu giá 

Từ menu “Tiện ích”  “Đăng ký đấu giá”  Chọn tab “Trạng thái đấu giá” 
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4.9.5.3.Lịch sử đấu giá 

Bước 1: Từ menu “Tiện ích”  “Đăng ký đấu giá”  “Lịch sử đấu giá” 

Bước 2: Bấm vào icon  để mở rộng điều kiện lọc. Nhập thông tin: 

 Từ ngày: <Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát sinh> 

 Đến ngày: <Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch phát 

sinh> 

Bước 3: Bấm “Tìm” để hiển thị thông tin lịch sử đấu giá. 

 

4.10. Tài khoản 

4.10.1. Danh sách tài khoản 

Khách hàng chọn vào vùng  ở phần thông tin số tài khoản ở hàng 

bên dưới góc trái của chương trình để xem danh sách tài khoản của mình. 

Với những tài khoản khách hàng có nhiều tiểu khoản  Sẽ hiển thị ra trong màn hình danh 

sách này.  
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4.10.2. Thông tin tài khoản 

Từ màn hình danh sách tài khoản, Khách hàng chọn vào tab “Thông tin tài khoản”  Hiển thị 

thông tin tài khoản như hình bên dưới. 

4.10.3. 

Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

Bước 1: Từ màn hình Danh sách tài khoản  Chọn “Thay đổi mật khẩu” (1)  Chọn tab 

“Thay đổi mật khẩu” (2) 

Bước 2: Khách hàng điền mật khẩu cũ (3), mật khẩu mới (4), xác nhận mật khẩu mới (5)  

Bấm “Chấp nhận” (6) 
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4.10.4. Thay đổi mật khẩu đặt lệnh (PINCODE) 

Bước 1: Từ màn hình Danh sách tài khoản  Chọn “Thay đổi mật khẩu” (1)  Chọn tab 

“Thay đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)” (2) 

Bước 2: Khách hàng điền mã PIN cũ (3), Mã PIN mới (4), nhập lại mã PIN mới (5)  Bấm 

“Chấp nhận” (6) 
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5. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP  

1. Dịch vụ BVSC@Mobile là gì? 

BVSC@Mobile là dịch vụ Giao dịch trực tuyến của BVSC dùng trên thiết bị Mobile 

(Android/ iOS), cho phép khách hàng thực hiện các chức năng giao dịch trực tuyến như :  

mở tài khoản, tra cứu bảng giá, đặt lệnh (thông thường và có điều kiện), ứng trước, chuyển 

khoản, thực hiện quyền mua, tra cứu thông tin liên quan đến tiền và chứng khoán, quản lý 

tài khoản, sao kê tiền, chứng khoán…, lịch sử truy cập. 

 

2. Tôi muốn sử dụng dịch vụ BVSC@Mobile thì phải làm gì? 

Khách hàng cần thực hiện những bước sau để đăng ký sử dụng dịch vụ BVSC@Mobile của 

BVSC 

 Điền vào đơn đăng ký sử dụng dịch vụ (Có thể đọc hướng dẫn và download Đơn 

đăng ký tại website: http://www.bvsc.com.vn/giaodichtructuyenbvstrade.aspx  

hoặc tại các điểm giao dịch của BVSC)  

 Điền thông tin vào Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến (Có thể đọc 

hướng dẫn và download Thỏa thuận cung cấp dịch vụ tại website: 

http://www.bvsc.com.vn/giaodichtructuyenbvstrade.aspx hoặc tại các điểm giao 

dịch của BVSC) 

 Nộp đơn và Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến tại các điểm giao 

dịch của BVSC. Cán bộ BVSC sẽ giúp khách hàng kích hoạt tài khoản và cung cấp 

Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập qua email mà quý khách đã đăng ký, thiết bị 

Token Key hoặc dịch vụ SMS. 

 Thực hiện tải ứng dụng, cài đặt và đăng nhập hệ thống (Theo hướng dẫn ở mục 2.2)  
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3. Nếu tôi đi công tác nước ngoài thì có thể sử dụng dịch vụ BVSC@Mobile hay không? 

Có. Dịch vụ BVSC@Mobile là dịch vụ trực tuyến có thể truy cập trên mạng internet, do đó 

khách hàng có thể sử dụng dịch vụ tại mọi điểm truy cập internet toàn cầu. 

 

4. Tôi có thể yên tâm khi thực hiện giao dịch trên BVSC@Mobile? 

Đúng. Hệ thống BVSC@Mobile sử dụng những kỹ thuật, phương tiện và quy định bảo mật 

tối ưu nhất nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của khách hàng. 

Bên cạnh đó, để bảo vệ thêm một lần nữa đối với những giao dịch cần tính bảo mật cao 

như Ứng trước, chuyển khoản hay thực hiện quyền, chúng tôi cung cấp cho khách hàng 

thiết bị bảo mật Token hoặc mật khẩu SMS nhằm tạo ra sự cho phép truy cập duy nhất sau 

mỗi lần thực hiện giao dịch. Khi sử dụng đồng thời mật khẩu ghi nhớ, hệ thống 

BVSC@Mobile sẽ tối đa hóa sự an toàn cho những giao dịch trên mạng. 

 

5. Mã PINCODE và Mã xác nhận SMS là gì? 

Trong các hệ thống bảo mật thông thường, khách hàng sẽ được cung cấp một Username 

(tên truy cập) và một Password (mật khẩu) duy nhất để truy cập. Việc nắm giữ duy nhất 

một “chìa khóa” đăng nhập sẽ mang lại cho khách hàng độ rủi ro cao. 

Với dịch vụ BVSC@Mobile của BVSC, khách hàng sẽ được cung cấp những mật khẩu 

sau: 

a. Mật khẩu truy cập/ đăng nhập: Mật khẩu là mã cố định khách hàng cần phải ghi 

nhớ 

b. Mã xác thực SMS: mã PIN SMS là mã ngẫu nhiên do hệ thống tự gửi đến điện 

thoại di dộng của khách hàng khi có giao dịch cần sử dụng. 

 

6. Tôi bị quên mật khẩu đăng nhập BVSC@Mobile, làm thế nào để tôi có thể lấy lại mật khẩu 

này? 

Quý khách có thể tự thực hiện thao tác lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn tại mục 4.2.5. 

Quên mật khẩu 

 

7. Tôi đang dùng dịch vụ BVSC@Mobile và sử dụng phương thức mã PIN SMS. Trong các 

giao dịch trên BVSC@Mobile, tôi có cần phải nhắn tin để nhận được OTP (One Time 

Password - Mật khẩu sử dụng 1 lần nhận qua SMS không? Tôi có bị mất phí nhận OTP 

không? 

Khi thực hiện những giao dịch cần có mã PIN SMS, hệ thống sẽ tự động gửi mã vào điện 

thoại di động của quý khách, quý khách sẽ không cần nhắn tin cho hệ thống cũng như 

không cần trả phí nhận mật mã này. 

 

8. Tôi đang dùng dịch vụ BVSC@Mobile và sử dụng phương thức mã PIN SMS. Tôi vừa bị 

mất sim điện thoại, giờ tôi cần phải làm gì để tránh các rủi ro? 

Tạm ngừng sử dụng BVSC@Mobile và liên hệ ngay với các Chi nhánh hoặc Phòng Giao 

Dịch của BVSC để khóa chức năng sử dụng mã PIN. Sau đó, quý khách đến các Chi nhánh 

hoặc Phòng Giao Dịch của BVSC để đăng ký lại số điện thoại nhận mã PIN SMS. 
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9. Tôi đang dùng dịch vụ BVSC@Mobile và sử dụng phương thức xác thực OTP SMS (One 

Time Password - Mật khẩu sử dụng 1 lần nhận qua SMS). Tôi đã thực hiện giao dịch nhưng 

không nhận được mật khẩu do BVSC gửi vào điện thoại di động của tôi, vậy làm thế nào 

để xác nhận giao dịch đó? 

Liên hệ với đường dây nóng HOTLINE Tại Hà Nội: (84-24) 3928 8080 - ext. 699, tại Chi 

nhánh TP Hồ Chí Minh: (84-28) 3914 688 để được hỗ trợ. 

 

10. Trong quá trình cài đặt và sử dụng dịch vụ BVSC@Mobile, nếu gặp trục trặc, tôi có thể 

liên hệ với ai để được hỗ trợ? 

Quý khách có thể gọi điện cho đường dây nóng Hotline: Tại Hà Nội: (84-24) 3928 8080 - 

ext. 699, tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: (84-28) 3914 688 để được hỗ trợ. 
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