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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LIÊN KẾT SỨC MUA  

TỪ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI ĐỂ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN APP MB 

I. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

- Sản phẩm giúp Khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ngay mà chưa cần chuyển tiền vào tài khoản 

chứng khoán, thao tác nhanh chóng ngay trên App MB Bank: 

 Giá trị liên kết không giới hạn; 

 Sử dụng linh hoạt, sau giờ giao dịch tiền không sử dụng sẽ tự động hủy liên kết để chi tiêu; 

 Hạn mức cho vay theo tài khoản M-Credit. 

II. HƯỚNG DẪN THAO TÁC 

1. Thực hiện Liên kết sức mua tài khoản 

Bước 1: Download ứng dụng MB Bank  cho điện thoại IOS hoặc Androi, sau đó cài đặt trên điện thoại của 

Quý khách. Đăng nhập theo account và password dịch vụ MB điện tử. 

Bước 2: Truy vấn chức năng sản phẩm hợp tác MBS 

Quý Khách hàng chọn mục “Sản phẩm/ Dịch vụ tập đoàn/ Chứng khoán MBS” như hình dưới đây: 

 

Bước 3: Thực hiện liên kết sức mua chứng khoán 

Quý Khách hàng lựa chọn tính năng Liên kết sức mua chứng khoán, Loại yêu cầu là “Tạo mới” và nhập thông Số 

tiền cần liên kết: 
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Bước 4: Nhập OTP để xác nhận giao dịch 

 

- Sau khi giao dịch Liên kết sức mua được thực hiện thành công, số dư trên tài khoản ngân hàng của Quý 

khách sẽ được treo lên, số tiền có thể sử dụng trên tài khoản ngân hàng giảm đi đồng thời sức mua trên tài 

khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách mở tại MBS được tăng thêm đúng bằng giá trị liên kết. Quý Khách 

hàng có thể sử dụng sức mua tăng thêm trên tài khoản dịch vụ M-Credit tại MBS để giao dịch chứng khoán.  

- Liên kết sức mua có hiệu lực trong ngày giao dịch. Giá trị liên kết sức mua không sử dụng sẽ được giải tỏa 

sau khi hết giờ giao dịch khoảng 15h00 hàng ngày. 

- Nếu Quý Khách hàng có giao dịch chứng khoán sử dụng đến sức mua từ Liên kết sức mua thì sau khi kết 

thúc phiên giao dịch, số tiền sử dụng sẽ được chuyển từ tài khoản ngân hàng tại MB sang tài khoản giao dịch 

chứng khoán tại MBS.   
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2. Điều chỉnh Liên kết sức mua chứng khoán 

Quý Khách hàng đã thực hiện Liên kết sức mua chứng khoán thành công, có thể thay đổi, hủy yêu cầu như sau: 

Bước 1: Truy cập App MBBank, chọn Menu Liên kết sức mua chứng khoán như mục 1 trên đây. 

Bước 2: Chọn loại yêu cầu điều chỉnh  

 

Bước 3: Nhập thông tin điều chỉnh và xác nhận để hoàn thành giao dịch 

 


