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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP TÁC KINH DOANH 

CHỨNG KHOÁN ONLINE TRÊN STOCK24 

Hợp tác kinh doanh chứng khoán là một sản phẩm tiện ích cho Quý khách hàng, sản phẩm giúp cho 

những nhà đầu tư có các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi sẽ hợp tác với MBS để hưởng một mức thu 

nhập nhất định từ khoản tiền nhàn rỗi đó. 

 

1. Lập hợp đồng 

Tất cả Quý khách hàng đã đăng ký giao dịch trực tuyến qua Stock24 tại MBS đều có thể đăng ký sử 

dụng dịch vụ hợp tác kinh doanh chứng khoán Online với các thao tác rất đơn giản: 

Bước   1:   Quý   khách   hàng   chọn   Menu   Giao   dịch   tiền/   Hợp    tác   kinh    doanh,   chọn 

để thực hiện đăng ký dịch vụ: 

 
 

Bước 2: Trong phần Mở hợp đồng khung, chọn   

Hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin như bên dưới đây: 
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Bước 3: 
 

Quý khách hàng đọc kỹ “Điều khoản và Quy định sử dụng dịch vụ Hợp tác kinh doanh Online tại MBS” 

Tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản đã nêu trong HĐ HTKD Chứng khoán tại MBS”: 

mục này phải được tick thì đăng ký của Quý khách hàng mới có hiệu lực. 

Click chọn nút      và điền đầy đủ thông tin về tọa độ ma trận và PIN để hoàn tất đăng 

ký 

 

 
Quý khách hàng nhấn nút “Thực hiện” để hoàn tất đăng ký. 

 
2. Lập phụ lục Hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Đối với các Quý khách hàng đã mở dịch vụ Hợp tác kinh doanh chứng khoán tại MBS (Bao gồm cả 

mở tại sàn và mở Online qua Stock24) đều có thể lập được phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán 

mới trên Stock24 theo các bước như sau: 

Bước 1: Quý khách tích chọn biểu tượng   để tạo phụ lục mới. 
 

Hệ thống sẽ hiển thị ra một màn hình giao diện như màn hình dưới đây: 

 

 
Quý khách hàng chọn và điền đầy đủ thông tin bao gồm các trường như: Tài khoản/ Kỳ hạn/ Giá trị 

góp vốn/ Phương thức gia hạn: 

 Kỳ hạn: Kỳ hạn của kỳ góp vốn hợp tác do MBS quy định. 

 Giá trị góp vốn: là khoản tiền của Quý khách hàng góp vốn có kỳ hạn tại MBS nhằm mục đích hợp 

tác kinh doanh chứng khoán. Tại từng thời kỳ, MBS có thể đưa ra quy định giá trị góp vốn tổi thiểu 
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với cá nhân và tổ chức khác nhau. 

 Phương thức gia hạn: Quý khách hàng lựa chọn một trong các hình thức gia hạn mà MBS cung 

cấp bao gồm: Tự động gia hạn gốc + lãi/ Tự động gia hạn gốc/ Không tự động gia hạn. 

 Lưu ý: Đối với Quý khách hàng đã ký thêm hợp đồng dịch vụ Tính sức mua từ các phụ lục hợp tác 

kinh doanh chứng khoán với MBS thì Quý khách hàng lựa chọn các trường Tính sức mua và Tài khoản 

tính sức mua. 

 

Đối với các phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán dùng để tính sức mua thì Tài khoản chỉ định 
thanh toán và phương thức gia hạn của phụ lục sẽ bị mặc định theo quy định của sản phẩm. 

 

Bước 2: 
 

Sau khi điền đầy đủ thông tin về phụ lục, Quý khách hàng tích chọn vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với 

 
các điều khoản đã nêu trong HĐ HTKD chứng khoán tại MBS” và nhấn nút để tạo 

phụ lục mới. 

 

Bước 3: 

 

Điền đầy đủ thông tin Ma trận thẻ và Pin để xác nhận, sau đó nhấn nút    để hoàn tất 

việc lập Phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán. 
 



4 

 

 

3. Sửa đổi thông tin phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Đối với các tài khoản có đăng ký sử dụng dịch vụ Tính sức mua, có thể sửa đổi thông tin phụ lục hợp 

tác kinh doanh chứng khoán. Thông tin được phép sửa đổi: Tính sức mua hoặc hủy thông tin Tính sức 

mua của phụ lục, thay đổi tài khoản nhận tính sức mua. 

Quý khách hàng muốn sửa đổi thông tin về tài khoản tính sức mua hoặc hủy tính sức mua của phụ  

lục, tích vào nút “Sửa đổi” như màn hình bên dưới: 

Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục chưa dùng tính sức mua sang Phụ lục có dùng để tính sức 

mua: 

 

 

 

Phần thông tin sửa đổi phụ lục, lựa chọn tại trường Tính sức mua và chọn TK tính sức mua. 

Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục đang được dùng để tính sức mua cho tài khoản này đổi sang 

tính sức mua cho tài khoản khác: 
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Trường hợp sửa đổi thông tin từ Phụ lục đang được dùng để tính sức mua đổi sang KHÔNG dùng tính 

sức mua (HỦY tính sức mua): 

 

Sau khi Quý khách hàng lựa chọn xong các trường về sửa đổi thông tin, Quý khách hàng tích vào chữ 

“Sửa đổi” để thực hiện sửa đổi thông tin. 
 

 Lưu ý: 

 Các PL HTKDCK chỉ được phép sửa đổi/Hủy tính sức mua khi các PL tính Sức mua còn lại đảm bảo 

được các quy định của MBS theo từng thời kỳ 

 Số lần được phép thao tác sửa đổi PL HTKDCK trên Stock24 là có giới hạn theo quy định từng thời 

kỳ của MBS. 

 

4. Thanh lý trước hạn phụ lục Hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán 

Quý khách hàng muốn thanh lý trước hạn các phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh chứng khoán sẽ tích 

vào nút “Thanh lý” để thực hiện thanh lý. 
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Lưu ý: 

 Thời gian được phép thanh lý trước hạn các phụ lục hợp tác kinh doanh chứng khoán từ 6h -15h30 

các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ, lễ, Tết). 

 Quý khách không thể thực hiện mở phụ lục HTKD và thanh lý phụ lục trong cùng một ngày. 
 
 

Màn hình thanh lý: 

 

 
Sau khi tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản đã nêu trong hợp đồng hợp tác 

kinh doanh Chứng khoán tại MBS”, Quý khách hàng tích vào chữ “Thanh lý” và điền đầy đủ các 

thông tin về ma trận thẻ, Pin xác nhận để thực hiện thanh lý phụ lục. 
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5. Biểu lợi suất 

Quý khách hàng có thể tra cứu các kỳ hạn và biểu lợi suất mà MBS đang cung cấp cho Quý khách hàng 

Online tại thời điểm Quý khách hàng tra cứu bao gồm: Biểu lợi suất hợp tác và Biểu lợi suất thanh lý 

trước hạn/ Quý khách hàng cá nhân và Quý khách hàng tổ chức. 

Quý khách hàng tích chọn    để tra cứu các kỳ hạn và lợi suất đang hiện hành 
 

 
Hệ thống hiển thị màn hình thông tin “Biểu lợi suất”, Quý khách hàng có thể lọc theo các trường “Biểu 

lợi suất”, “Nhóm KH”, “Kỳ hạn”, “Giá trị” và “Ngày áp dụng” rồi nhấn  . Nếu để các trường 

mặc định, hệ thống sẽ trả về kết quả biểu lợi suất hợp tác tại ngày hiện tại với các kỳ hạn và các mức 

tiền đang được áp dụng. 

 


