
 
 

 
Hướng dẫn ứng trước tiền bán chứng khoán 

 

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
 

ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG 
 

Bước 1 

 
Quý Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động tại BVSC, vui lòng 
tham khảo tại   Hướng dẫn Đăng  ký  GDTT  Bwise  và  các  tiện ích . 

 

Lưu ý: 

 
Theo đề xuất, cam kết và thỏa thuận của Quý Khách hàng trong Đề nghị kiêm thỏa thuận cung cấp dịch vụ 

giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, BVSC sẽ tự động thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán 

chứng khoán vào Tài khoản giao dịch của Quý Khách hàng trong trường hợp: 

 
(i)   Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán bất kỳ trên bất cứ Tiểu khoản nào thuộc 

Tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách hàng không có đủ tiền mặt trên Tiểu khoản để thanh toán 

cho các dịch vụ này (rút hoặc chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản, thanh toán nợ gốc và (hoặc) lãi, phí 

các khế ước vay, thanh toán tiền mua giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán, giao 

dịch ký quỹ và các dịch vụ giao dịch chứng khoán khác, v.v.) của BVSC, và 

 
(ii)   Quý Khách hàng đang có khoản tiền bán chứng khoán chờ về trên Tiểu khoản đó. 

 
Bước 2 (Hệ thống chạy tự động): 

 
Tại ngày Tài khoản của Quý Khách hàng rơi vào trạng thái đủ điều kiện ứng trước tiền bán chứng khoán tự 

động nêu trên, BVSC sẽ tự động thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán sao cho số tiền ứng trước thực 

hiện bằng đúng số tiền còn thiếu vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch chứng khoán của 

Quý Khách hàng. Với cách thức này, số phí ứng trước khách hàng phải trả là tối thiểu. 

 
Đồng thời, BVSC 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. 

 
Lưu ý: 

 
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. 

 
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. 

https://bvsc.com.vn/giaodichtructuyenbvstrade.aspx

