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MỤC LỤC 1. ĐĂNG KÝ THAM GIA A-SAVE

2. GỬI TIỀN A-SAVE

3. RÚT TIỀN A-SAVE

4. LỊCH SỬ GIAO DỊCH



1. Chọn Mở rộng➜ Chọn A-save 

trong mục Dịch vụ tiền

2. Quý khách có thể vuốt sang phải

và ngược lại để xem giới thiệu về

sản phẩm hoặc bỏ qua và Ấn “Tham

gia ngay”

3. Tích vào “Tôi đã đọc và đồng 

ý với Điều khoản và điều kiện ..”

4. Nhập mã OTP được gửi tới 

SĐT ➜ Ấn “Xác nhận”

ĐĂNG KÝ THAM GIA A-SAVE



GỬI TIỀN A-SAVE

• Quý khách vui lòng chọn mục Khác trên thanh menu, sau đó chọn biểu tượng

A-save nằm ở mục Dịch vụ tiền. Quý khách chọn mục Gửi tiền và nhập các

thông tin lần lượt như sau:

1. Tiểu khoản nguồn: Quý khách chọn tiểu khoản nguồn để gửi tiền bằng cách

vuốt sang phải và ngược lại.

2. Số tiền gửi: Số tiền gửi tối thiểu là 1 triệu đồng, và tối đa là số dư trong tài

khoản. Quý khách có thể tự nhập Số tiền gửi mong muốn.

3. Quý khách ấn “Xác nhận” để gửi yêu cầu Gửi tiền A-save.



RÚT TIỀN A-SAVE

• Quý khách vui lòng chọn mục Khác trên thanh menu, sau đó chọn biểu tượng

A-save nằm ở mục Dịch vụ tiền. Quý khách chọn mục Rút tiền và nhập các

thông tin lần lượt như sau:

1. Tiểu khoản đến: Quý khách chọn tiểu khoản đến để rút tiền bằng cách vuốt

sang phải và ngược lại.

2. Số tiền rút: Quý khách nhập Số tiền rút mong muốn.

3. Quý khách ấn “Xác nhận” để gửi yêu cầu Rút tiền A-save.



LỊCH SỬ GIAO DỊCH

• Quý khách vui lòng chọn mục Khác trên thanh menu, sau đó chọn biểu tượng

A-save nằm ở mục Dịch vụ tiền. Sau đó ấn nút mũi tên “>” để xem lại các

giao dịch A-save (bao gồm gửi tiền, rút tiền và trả lãi) tại mục Lịch sử giao

dịch.



Thank you!


