HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CỦA
TVSI TẠI NGÂN HÀNG SCB

Với mong muốn mang đến Khách hàng những giao dịch thuận tiện nhất, bắt đầu từ ngày 14/11/2019, Chứng khoán
Tân Việt (TVSI) hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chính thức ra mắt Dịch vụ hỗ trợ các khách hàng
TVSI rút tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch của SCB.
1. Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch rút tiền mặt
- Đăng ký tại các điểm giao dịch TVSI: Nhân viên TVSI tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng đăng ký sử dụng
dịch vụ
- Đăng ký tại các điểm giao dịch SCB: Khách hàng xuất trình 02 (hai) Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ chứng
khoán tại bất kỳ điểm giao dịch của SCB và:
 Đối với khách hàng là cá nhân:


Giấy tờ tùy thân của người đến giao dịch (CMND/CCCD).

 Đối với khách hàng là tổ chức:


Giấy tờ tùy thân của người đến giao dịch.



Giấy giới thiệu trong trường hợp người đến thực hiện giao dịch không phải là người đại diện đã
đăng ký thông tin tại TVSI.

Việc đăng ký sử dụng dịch vụ chỉ cần thực hiện 01 lần. Sau khi đăng ký thành công, Quý khách hàng có thể thực
hiện rút tiền mặt tại gần 250 điểm giao dịch của SCB trên toàn quốc.
2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản chứng khoán
Bước 1: Khách hàng đến quầy giao dịch của ngân hàng SCB yêu cầu rút tiền mặt từ tài khoản chứng khoán TVSI
Bước 2: Khách hàng xuất trình giấy tờ
 Đối với cá nhân


Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD)



Giấy ủy quyền được áp dụng trong trường hợp người đến đăng ký sử dụng dịch vụ không phải là
Chủ TKGDCK.

 Đối với tổ chức


Giấy tờ tùy thân của người nhận tiền



03 bản Giấy rút tiền kiêm lệnh chi có đầy đủ (các) chữ ký và con dấu (nếu có) của tổ chức đã đăng
ký tại TVSI.

Bước 3: Khách hàng ký vào giấy rút tiền kiêm lệnh chi
Bước 4: Khách hàng nhận tiền tương ứng với số tiền theo lệnh ban đầu
3. Phí giao dịch
Miễn phí phí giao dịch
4. Thời gian thực hiện
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết.
- Buổi sáng: Từ 08h30 – 11h30
- Buổi chiểu: Từ 13h00 – 16h30
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