
 

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN  & RÚT TIỀN  

I. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN : 

Link đăng nhập : Uhttps://my.10tradefx.com/loginU  . Đăng nhập bằng email và password (đã gửi 
vào email lúc tạo tài khoản) 

II. Nạp tiền bằng Internet Banking ( nên sử dụng)  

Nạp tiền bằng Internet Banking là hình thức nạp tiền vào tài khoản nhanh nhất (chỉ vài phút) 
và không bị giới hạn về thời gian nạp tiền (so với các cách khác) 
 
Lưu ý : Một số các ngân hàng thường giới hạn hạn mức thanh toán là 100 triệu/ ngày (~ $4,200). 
Nếu bạn cần nạp nhiều hơn, vui lòng liên hệ ngân hàng để nâng hạn mức thanh toán.  
 
Danh sách các ngân hàng có thể sử dụng Internet Banking để nạp tiền : 
 

1. Vietcombank : 100 tr/ ngày  
2. Techcombank : 300 tr/ ngày --> nâng cấp 1 tỷ / ngày 
3. BIDV : 200 tr/lần , tối đa 1tỷ / ngày 
4. Đông Á Bank : 500 tr/ngày 

 
Với những ngân hàng khác sẽ không sử dụng được Internet Banking, do vậy vui lòng sử dụng hình 
thức nạp tiền qua Mobile Banking ( NH offline). 
 
UCách nạp tiềnU : Ở  mục Funds > Deposit Funds (bên trái) 
 

1. Initial Information : 

• Mục Deposit from : chọn Nganluong 
• Deposit To : chọn số tài khoản giao dịch 
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2. Transfer details 

• Mục Deposit Amount : nhập số tiền bạn muốn nạp (nhập tiền VND) 
• Credited Amount : số tiền USD sau khi quy đổi theo tỷ giá trên trang www.xe.com 

 

 
 

3. Confirmation : chọn phương thức thanh toán 

• Mục Payment Method : chọn Internet Banking = IB ONLINE 
• Mục Bank code : chọn Ngân hàng của bạn , ví dụ là Vietcombank ( như hình bên dưới) 
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Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ của bạn và mã bảo mật . Nhấn Thanh toán 
 

 
 

Thông tin thanh toán sẽ được chuyển qua trang web của Vietcombank. Bạn cần đăng nhập vào tài 
khoản Internet Banking của ngân hàng để thực hiện lệnh thanh toán. 
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Đánh dấu “Tôi chấp nhận....”  và bấm nút  Xác nhận thanh toán. Hệ thống ngân hàng sẽ gửi mã 
xác nhận lệnh thanh toán qua tin nhắn SMS và bạn cần nhập mã xác nhận để hoàn tất. 

Ngay sau khi thực hiện, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Ngân lượng và 10TradeFx về lệnh nạp 
tiền của bạn và bạn sẽ thấy số tiền nạp xuất hiện trên tài khoản MT4 (khoảng vài phút sau). 

III. Nạp tiền bằng chuyển khoản  (Mobile Banking & Tại quầy)  

Lưu ý : Hình thức nạp tiền này bị giới hạn về thời gian thực hiện như sau : 

- Thời gian sử dụng cách thức nạp tiền này : 8h00 – 16h00 (theo giờ giao dịch Ngân 
hàng) 

- Có thể sử dụng Mobile Banking để chuyển tiền theo hình thức này. 

- Số điện thoại hỗ trợ của Ngân lượng : 1900-5858-99 

UCách nạp tiềnU : truy cập ở mục Funds > Deposit Funds (bên trái) 

1. Initial Information : (tương tự ở phần trên) 

• Mục Deposit from : chọn Nganluong 
• Deposit To : chọn số tài khoản giao dịch 
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2. Transfer details : (tương tự ở phần trên) 

• Mục Deposit Amount : nhập số tiền bạn muốn nạp (nhập tiền VND) 
• Credited Amount : số tiền USD sau khi quy đổi theo tỷ giá trên trang www.xe.com 

 

 
 

3. Confirmation : chọn phương thức thanh toán 

• Mục Payment Method : chọn  NH OFFLINE  
• Mục Bank code : chọn Ngân hàng của bạn , ví dụ là Techcombank ( như hình bên dưới) 
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Ở trang tiếp theo, bạn nhập địa chỉ của bạn và mã bảo mật . Nhấn Thanh toán 
 

 

Thông tin thanh toán sẽ được hiển thị như trên màn hình ( xem hình bên dưới). Bạn cần thực hiện 
đúng theo 2 bước trong nội dung thanh toán ( tham khảo hình bên dưới). 
 

 

Để hoàn thành viêc nạp tiền vào tài khoản MT4 nhanh chóng, sau khi hoàn thành các bước 
hướng dẫn như trên (trong hình), bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ Ngân lượng qua số : 1900-
5858-99 hoặc chat trực tuyến trên website : Uhttps://www.nganluong.vn/vn/home.htmlU để đề 
nghị họ kiểm tra và xử lý sớm. 
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IV. Nạp tiền bằng ví Ngân lượng : 

Làm tương tự như các hình thức trên. Ở mục Payment Method: chọn NL & Bank code : chọn 
bất kỳ. Tiếp theo tiến hành đăng nhập trên tài khoản Ví Ngân lượng để nạp tiền. 

 

 

V. Nạp tiền bằng thẻ Visa / Master card : chọn mục Funds > Deposit Funds (cột bên 

trái) 

1. Initial information : 

• Deposit from  > CC-4cash 

• Deposit To > số tài khoản bạn muốn nạp tiền . Nhấn Continue 

 

 

2. Transfer details : nhập  Deposit Amount : số tiền bạn muốn nạp. Nhấn Continue 



 

3. Confirmation : nhập thông tin và nhấn Continue 
- Street : Địa chỉ của bạn 
- City : Thành phố 
- Zip code : nhập N/A 

 
Điền thông tin thẻ : 

a. Brand : Chọn thẻ Visa hay Master card hoặc American Express 
b. Card Number : gõ số thẻ gồm 16 số ở mặt trước thẻ (không khoảng trắng) 
c. Expiry Date : chọn Tháng và Năm hết hạn của thẻ (ở mặt trước thẻ) 
d. Card  holder: Tên chủ thẻ ở mặt trước của thẻ (viết Hoa, không dấu) 
e. CVC : 3 số bí mật ở mặt sau của thẻ 
f. Nhấn Paynow để hoàn tất nạp tiền.  

 



 
VI. URÚT TIỀN 

1. Rút về Ví Ngân lượng : ( nên sử dụng) 

Đây là cách rút tiền về tài khoản Ngân hàng thông qua ví Ngân lượng, được thực hiện nhanh 
chóng và KHÔNG mất phí. 

UCách rút tiềnU:  

a) Tạo ví Ngân lượng :  Đăng ký tài khoản cá nhân trên website của Ngân lượng : Link 
đăng ký  Uhttps://www.nganluong.vn/nganluong/userRegister/personal.htmlU 

Lưu ý : Sử dụng cùng email và cùng số điện thoại đã đăng ký trên 10tradefx để đăng 
ký và xác thực . Thời gian xác thực khoảng 1-2h. 

b) Tạo ví rút tiền trên 10tradefx : (chỉ thực hiện lần đầu tiên) 
- Đăng nhập tài khoản trên 10tradeFX : Uhttps://my.10tradefx.com/U 
- Ở bên trái Funds > Payment Details .  Tiếp theo chọn : 

 
o I want to upload : Chọn Nganluong. 
o Wallet Number : Điền số CMND  
o Wallet Screenshot : Tải ảnh chụp CMND ( mặt trước)  

 

-  
 
Thời gian xác thực khoảng 1-2h. 
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c) Rút tiền : Funds >Withdraw Funds (cột bên trái) .  
a. Withdraw From : chọn tài khoản cần rút tiền 
b. Withdraw To : chọn Nganluong 
c. Payment Details : chọn ví Ngân lượng đã tạo (như ở trên) 

 
 

 
 
Tiếp theo ở ô Amount : nhập số tiền cần rút, nhấn Continue và hoàn tất lệnh rút tiền. 
 
Đăng nhập vào ví Ngân lượng để theo dõi việc nhận tiền rút về.  

 
Lưu ý :  

- Thời gian xử lý lệnh rút tiền : trong vòng 24h theo quy định (thông thường chỉ mất khoảng 
1-2h làm việc ) 

- Bạn nên thực hiện lệnh rút tiền vào Ubuổi sángU hoặc UtrưaU (giờ VN) và tiền sẽ nhận được ở Ví 
Ngân lương khoảng buổi chiều.  
 
 
 

d) Chuyển tiền từ Ví Ngân lượng về tài khoản Ngân hàng : 
 

Đầu tiên, bạn cần Đăng nhập trên ví Ngân lượng  
 

Uhttps://account.nganluong.vn/nganluong/login.html?language=vnU 
 

Để thực hiện, bạn cần thêm tài khoản ngân hàng(hoặc thẻ ATM) trong ví Ngân lượng. Ở cột bên 
trái : 

https://account.nganluong.vn/nganluong/login.html?language=vn�


 
 

- Thêm Thẻ ATM : bấm vào nút thêm mới của thẻ ATM. Khai báo đầy đủ thông tin thẻ và 
nhấn nút Thêm mới. 

 

 
 

- Thêm Tài khoản Ngân hàng 

 



Sau khi đã thêm Tài khoản ngân hàng( hoặc thẻ ATM), bạn thực hiện rút tiền như sau. Ở cột bên 
trái : QUẢN LÝ TÀI KHOẢN > Rút tiền  
 

 

Chọn cách rút tiền, nhập số tiền muốn rút và bấm thực hiện. 

 

Sau khi Thực hiện lệnh rút tiền, bạn có thể xem theo dõi lệnh rút tiền tại mục Quản lý giao dịch 
> Lịch sử giao dịch. 

Lưu ý :  
- Lệnh rút tiền từ Ngân lượng sẽ được xử lý trong giờ hành chính (8h00-16h00), vì đây là 

giờ ngân hàng làm việc. Nếu quá giờ này, các lệnh rút tiền sẽ được chuyển sang hôm sau xử 
lý. 
 

- Nếu muốn nhận tiền ngay, có thể sử dụng hình thức Nhận tiền ngay và sẽ trả phí 0.2% + 
10,000 VND 

 

 



2. Rút tiền về tài khoản Ngân hàng trực tiếp : ( BANK WIRE TRANSFER) 

Lưu ý : cách rút này sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận tiền (1-2 ngày làm việc) và sẽ trả phí 
$30 / lần rút ( không phụ thuộc số tiền rút) 

a. Tạo ví rút tiền (Wallet) 

Trong phần quản lý tài khoản, bạn chọn mục Funds > Wallets . Tiếp theo mục Wallet Type : 
Chọn Bankwire, bạn điền thông tin như sau : 
 
- Bank Account Holder name : Tên đầy đủ của bạn  
- Iban : điền NA - Recipient Bank Name : Tên ngân hàng  
- Recipient Bank Address : địa chỉ ngân hàng  
- Recipient Bank Swift : số swift code Ngân hàng  
 

 
 
 
2 . Rút tiền : Funds >Withdraw Funds (cột bên trái) 
Chọn tài khoản cần rút tiền và loại ví rút tiền ( Wallet). Nhấn Continue 
 

 
Tiếp tục số tiền muốn rút vào ô Amount và nhấn Continue.  
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Kiểm tra lại thông tin rút tiền. Nhấn Continue để hoàn tất lệnh rút tiền 
 
Trong vòng 24h, lệnh rút tiền sẽ được xử lý và tài khoản sẽ nhận được tiền sau đó.  
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