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HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN ONLINE MB <=> MBS 

1. Chuyển tiền trực tuyến từ MBS – MB 

Bước 1: KH truy cập trang web: http://stock24.mbs.com.vn 

 Đăng nhập vào Stock24  Giao dịch tiền  Chuyển khoản ra MB 

 

Bước 2: Nhập và Kiểm tra thông tin TK tại MB (đối với trường hợp tài khoản nhận chưa được tạo lập trên 

stock 24) 

 Tạo lập thông tin tài khoản thụ hưởng: có 2 cách:  

 Cách 1: Vào mục Chuyển khoản ra MB -> TK nhận, để thêm tài khoản thụ hưởng, ấn vào nút 

 và nhập thông tin. Khách hàng chỉ cần nhập Tài khoản ngân hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị 
Tên chủ tài khoản. Sau đó Khách hàng chọn Tỉnh/TP và nhập chính xác tên Chi nhánh và ấn nút 

 
 

 
 
 Cách 2:  Vào mục Thông tin người thụ hưởng -> Thêm mới để nhập liệu giống như Cách 1 
 

 

Hệ thống Stock24 tự động kết nối với hệ thống TK của MB để kiểm tra tính chính xác hợp lệ của TK nhận tại 

MB ngay khi KH cập nhật thông tin TK thụ hưởng hệ thống stock 24. 

http://stock24.mbs.com.vn/
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Bước 3: Thực hiện chuyển tiền 

KH nhập đầy đủ các thông tin cần thiết có đánh dấu hoa thị (*): 

 TK chuyển tiền: Với TK thường- chọn TK đuôi 1, với TK Margin- chọn TK đuôi  8 

 Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển (Lưu ý: Số tiền không nhập dấu phẩy, dấu chấm hay dấu 

cách) 

 

 
 

 TK nhận: Chọn trong số những tài khoản thụ hưởng tại MB đã được tạo lập thành công. 
 

 
 Nội dung : Nhập nội dung mục đích chuyển tiền của Khách hàng 

 Nhập ma trận thẻ và mã pin  

 Xác nhận thực hiện giao dịch “Thực hiện” 

Bước 4: Thông báo kết quả thực hiện giao dịch 

Sau khi KH thực hiện xong giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị message thông báo về trạng thái của giao dịch: 

 “Không thành công”: giao dịch của khách hàng chưa được thực hiện, tiền trên tài khoản chưa bị 

block hoặc ghi giảm- khách hàng có thể thực hiện lại giao dịch; 

 “Thành công”: giao dịch đã được thực hiện thành công, bút toán đã được ghi tăng vào tài khoản 

khách hàng tại MB và ghi giảm tài khoản GD chứng khoán tại MBS 

 “Đang xử lý”: Giao dịch đang được xử lý có thể thành công hoặc không thành công- Khách hàng 

có thể liên hệ với nhân viên của MBS để được trợ giúp. 

Để có thể kiểm tra lại chính xác kết quả thực hiện của giao dịch chuyển tiền, khách hàng thực hiện Bước 5. 

Bước 5: Kiểm tra Lịch sử chuyển khoản  
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Bước 6: Liên hệ trợ giúp: 

Trường hợp giao dịch của khách hàng được thông báo kết quả trạng thái “Đang xử lý”, khách hàng vui lòng liên 

hệ với chuyên viên chăm sóc khách hàng để thông báo và đề nghị được trợ giúp. 

2. Chuyển tiền trực tuyến từ MB – MBS 

Bước 1: KH truy cập trang web: https://ebanking.mbbank.com.vn/ 

 Đăng nhập vào eMBPlus  Chuyển khoản  Chuyển khoản MBS 

 

 

Bước 2: Tạo lập thông tin tài khoản thụ hưởng: 

 Vào mục Chuyển khoản  Danh sách tài khoản MBS, để thêm tài khoản thụ hưởng, ấn vào nút 

 và nhập thông tin.  

 

 

 

- Nhập tên (tiếng Việt không dấu);  
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- Nhập số Tài khoản chứng khoán: Tùy thuộc vào loại tài khoản đầu tư tại MBS là tài khoản thường 

hoặc tài khoản margin, khách hàng nhập 6 số cuối của TK và lần lượt thêm số “1” hoặc “8” vào ô 

nhập liệu (ví dụ: TK GDCK của khách hàng là 005C012903, tài khoản thường tương ứng sẽ là 

0129031…….) 

- Nhập giá trị bất kỳ vào trường “Chuỗi ghi nhớ tài khoản”;  

- Bấm “Kiểm tra tên” để kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản thụ hưởng tại MBS, hệ thống sẽ có thông báo 

nếu số TK không chính xác. Nếu số TK chính xác, Bấm “Khởi tạo tài khoản” Hệ thống thông báo 

khởi tạo thành công: 

Bước 3: Thực hiện chuyển tiền 

 Vào mục Chuyển khoản  Chuyển khoản MBS, KH nhập đầy đủ các thông tin cần thiết 

- Nhập thông tin chi tiết tài khoản nhận: KH có thể lựa chọn phương thức nhập chọn người thụ hưởng 

từ danh sách có sẵn hoặc “Nhập bằng tay”. Nếu KH lựa chọn hình thức Nhập bằng tay, hệ thống yêu 

cầu KH nhập số tài khoản, sau đó nhấn nút “Kiểm tra tên” để kết nối sang hệ thống MBS, kiểm tra tài 

khoản. 

+ Trường hợp tài khoản không hợp lệ/không tồn tại/bị khóa…Thông tin được hiển thị trực tiếp lên giao 

diện Internet Banking. 
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+ Trường hợp tài khoản bình thường, tên tài khoản được hiện trực tiếp lên phần Tên tài khoản của 

giao diện. 

 

- Nhập số tiền cần chuyển 

- Nội dung: Nhập nội dung mục đích chuyển tiền của KH 
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 Ấn nút “Chuyển” để thực hiện giao dịch, hệ thống yêu cầu KH kiểm tra lại chi tiết giao dịch. Nếu các 

thông tin đã đúng  Ấn nút “Thực hiện” để tiếp tục  giao dịch. 

 Nhập mật khẩu và mã bảo mật (OTP) 

                    

 Xác nhận thực hiện giao dịch “Xác nhận” 

Bước 4: Thông báo kết quả thực hiện giao dịch 
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Sau khi KH thực hiện xong giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị message thông báo về trạng thái của giao dịch: 

 Trong trường hợp hạch toán vào core T24 bị lỗi hoặc việc thanh toán sang MBS không thành công, 

hệ thống sẽ báo lỗi cho  khách hàng 

 “Thành công”: giao dịch đã được thực hiện thành công, bút toán đã được ghi tăng vào tài khoản CK 

khách hàng tại MBS và ghi giảm tài khoản tại NH MB 

 


