
Pinetree Web Trading System (WTS) 

 Hướng dẫn rút tiền 

Tính năng này hỗ trợ KH thao tác Nạp và Rút tiền vào tài khoản chứng khoán tương ứng. 

KH truy cập vào menu “Nạp/Rút tiền” (Khu vực 01) hoặc vào menu trái “Nạp/Rút tiền” 

(Khu vực 02) 

 

Tính năng này hỗ trợ KH rút tiền ra các tài khoản ngân hàng đã đăng ký. 

 

• Bước 1: KH chọn tính năng “Rút tiền” (Khu vực 01) 

• Bước 2: Popup “Rút tiền” hiển thị trên màn hình, KH xem và chọn các thông tin: 



o Chọn tiểu khoản (Khu vực 02) 

o Số dư tiền đang có (Khu vực 03) 

o Số tiền có thể rút (Khu vực 04) 

o Danh sách ngân hàng của KH (đã đăng ký) (Khu vực 06) 

o Thông tin tài khoản ngân hàng cụ thể, bao gồm: Tên chủ tài khoản, Số tài 

khoản, Tên ngân hàng (Khu vực 05) 

o Số tiền KH muốn rút (Khu vực 07): KH nhập số tiền muốn rút (chưa bao gồm 

phí) 

• Bước 3: KH click “Chấp nhận” để chấp nhận việc Rút tiền của mình 

• Bước 4: Màn hình xác nhận giao dịch được hiển thị, KH chọn và điền các thông tin 

cần thiết 

o Các PTXT mà KH đã đăng ký (Khu vực 01) 

o Gía trị PTXT tương ứng (Khu vực 02) 

 

 



• Bước 5: KH click “Chấp nhận” để hoàn thành GD chuyển tiền 

Lịch sử Rút tiền: 

KH có thể tra cứu lịch sử chuyển tiền của mình tại màn hình như dưới đây: 

 

• Khu vực 01: Nút Refresh để tải lại dữ liệu lịch sử. 

• Khu vực 02: Bộ lọc loại giao dịch (Nội bộ và Chuyển khoản). 

• Khu vực 03: Bảng hiển thị các kết quả giao dịch chuyển khoản, bao gồm: 

o Nguồn: Tiểu khoản chuyển tiền ra 

o Đích: Tài khoản ngân hàng 

o Số tiền đã chuyển: Số tiền KH đã rút ra 

o Nội dung chuyển: Nội dung tự sinh từ hệ thống 

o Trạng thái:  

▪ ĐANG CHỜ: giao dịch của bạn đang chờ được gửi ra ngân hàng 

▪ THÀNH CÔNG: giao dịch của bạn đã được gửi tới ngân hàng thành 

công 

▪ TỪ CHỐI: giao dịch của bạn đã bị từ chối, vui long liên hệ CSKH để 

biết chi tiết hơn. 

 

 


