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1. Hướng dẫn tải ứng dụng

Ứng dụng MyVIB 2.0: 
Bước 1: Vào App Store hoặc Google Play 
Bước 2: Nhấn tìm kiếm MyVIB 2.0
Bước 3: Nhấn tải để cài đặt ứng dụng

Ứng dụng MyVIB iDepo: 
Bước 1: Vào App Store hoặc Google Play 
Bước 2: Nhấn tìm kiếm MyVIB iDepo 
Bước 3: Nhấn tải để cài đặt ứng dụng
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Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng MyVIB 2.0, chọn dấu “+” và chọn “Tiền gửi trực tuyến iDepo”.
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Bước 2: Đọc giới thiệu, điều khoản và điều kiện về Tiền gửi trực tuyến iDepo và chọn “Tiếp tục”.
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Bước 3: Nhập thông tin chi tiết cho hợp đồng Tiền gửi iDepo muốn mở: mệnh giá, số lượng, kỳ hạn gửi, tài khoản trích tiền, 
mã giới thiệu (nếu có).
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Bước 4: Kiểm tra và xác nhận thông tin mở Tiền gửi iDepo .

07



Bước 5: Nhập mã PIN Smart OTP và hoàn tất quy trình mở Tiền gửi iDepo.
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Bước 1: Tại tab “Tài khoản”, chọn “Tài khoản tiền gửi iDepo” và hợp đồng iDepo muốn bán, tiếp tục chọn “Đặt lệnh bán”.
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Bước 2: Giao diện chuyển sang MyVIB iDepo để nhập thông tin tiền gửi cần bán: số lượng bán, ngày bán, lãi suất chiết khấu 
(nếu có).
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Bước 3: Nếu muốn bán chỉ định, nhập số điện thoại của người được chỉ định mua.
Nếu muốn bán lên thị trường, bỏ qua bước này. Kiểm tra và xác nhận thông tin lệnh bán. 
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Bước 4: Giao diện chuyển sang MyVIB 2.0 để nhập mã PIN Smart OTP. Sau khi nhập mã, giao diện chuyển về 
MyVIB iDepo để hoàn tất quy trình bán Tiền gửi iDepo.
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Bước 1: Tại tab “Giao dịch”, chọn “Mua và Bán iDepo”. Sau đó, giao diện chuyển sang MyVIB iDepo để thực hiện thao tác 
mua. Tại tab “Thị trường”, chọn “Lệnh bán” để xem các hợp đồng iDepo đang được đăng bán, chọn hợp đồng muốn mua 
và chọn “Mua”.
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Bước 2: Nhập thông tin tiền gửi cần bán: số lượng mua, tài khoản trích tiền, nhập mã giới thiệu (nếu có). 
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Bước 3: Kiểm tra và xác nhận thông tin lệnh bán. 
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Bước 4: Giao diện chuyển sang MyVIB 2.0 để nhập mã PIN Smart OTP. Sau khi nhập mã, giao diện chuyển về MyVIB 
iDepo để hoàn tất quy trình mua Tiền gửi iDepo từ thị trường.
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Bước 1: Tại tab “Giao dịch”, chọn “Mua và Bán iDepo”. Sau đó, giao diện chuyển sang MyVIB iDepo để thực hiện 
thao tác mua. Tại tab “Thị trường”, chọn “Mua tài sản”.
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Bước 2: Nhập thông tin tiền gửi muốn mua gồm: mệnh giá, số lượng mua, kỳ hạn mua.
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Bước 3: Chọn lãi suất, ngày muốn mua trong tương lai, tài khoản trích tiền, mã giới thiệu (nếu có).

22



Bước 4: Kiểm tra và xác nhận thông tin lệnh mua.
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Bước 5: Giao diện chuyển sang MyVIB 2.0 để nhập mã PIN Smart OTP. Sau khi nhập mã, giao diện chuyển về 
MyVIB iDepo để hoàn tất quy trình đặt lệnh mua trong tương lai.

24



25



Bước 1: Tại tab “Giao dịch”, chọn “Mua và Bán iDepo”. Sau đó, giao diện chuyển sang MyVIB iDepo để thực hiện 
thao tác nhận mua chỉ định. Tại “Sổ lệnh”, chọn “Chờ khớp lệnh” để xem các tiền gửi chờ nhận mua chỉ định.
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Bước 2: Kiểm tra thông tin và đặt lệnh mua. Chọn tài khoản trích tiền, mã giới thiệu (nếu có) và chọn “Tiếp tục”.
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Bước 3: Giao diện chuyển sang MyVIB 2.0 để nhập mã PIN Smart OTP. Sau khi nhập mã, giao diện chuyển về 
MyVIB iDepo để hoàn tất quy trình nhận mua chỉ định.
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Bước 1: Tại tab “Giao dịch”, chọn “Mua và Bán iDepo”. Sau đó, giao diện chuyển sang MyVIB iDepo để thực hiện 
thao tác huỷ đặt lệnh. Tại “Sổ lệnh”, chọn lệnh mua/bán muốn hủy và nhấn “Huỷ đặt lệnh”.
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Bước 2: Giao diện chuyển sang MyVIB 2.0 để nhập mã PIN Smart OTP. Sau khi nhập mã, giao diện chuyển về 
MyVIB iDepo để hoàn tất quy trình huỷ lệnh mua/bán.
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8. Cách tất toán 
(chỉ áp dụng cho hợp đồng Tiền 
gửi iDepo chưa phát sinh giao 
dịch chuyển nhượng)
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Bước 1: Tại tab “Tài khoản”, chọn “Tài khoản tiền gửi iDepo”. Chọn tiền gửi muốn tất toán và nhấn “Tất toán”.
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Bước 2: Nhập số lượng sổ muốn tất toán và xác nhận thông tin.
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Bước 3: Nhập mã PIN Smart OTP, kiểm tra kết quả và hoàn tất quy trình tất toán.
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Trải nghiệm Tiền gửi trực tuyến iDepo, 
đón lợi nhuận ngay hôm nay!

Tìm hiểu thêm tại: www.vib.com.vn | 1800 8180 (0đ) | facebook.com/VIB.NHQT


