
HƯỚNG DẪN NẠP RÚT TIỀN HOTFOREX QUA INTERNET BANKING 

Nhằm đa dạng thêm về  các cổng thanh toán HotForex vừa bổ sung hình thức nạp rút tiền qua chuyển khoản internet 

banking ngân hàng Việt Nam với nhiều ưu điểm vượt trội. Bạn chỉ cần có tài khoản internet banking với một trong các 

ngân hàng sau ACB, BIDV, Đông Á, Eximbank, Sacombank, TechcomBank, Vietcombank, VietinBank 

Lưu ý:  

- Để nạp tiền thành công Tên tài khoản HotForex và Tên chủ tài khoản Ngân hàng cần trùng nhau 

- Nạp tiền sẽ vào sau 10 – 15 phút, Lệnh rút tiền thực hiện trước 13h VietNam tiền sẽ về tài khoản trong ngày 

- Phí xử lý 1% 

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng HotForex: https://my.hotforex.com/en/central/main.html 

Với ID và mật khẩu HotForex đã gửi tới email của Bạn (Email có tiêu đề Welcome to HotForex) 

Chọn Deposit – Nạp Tiền. Hoặc click trực tiếp link sau:  

https://my.hotforex.com/en/trader/depositSingle.html 

 

Chọn Hình thức chuyển khoản ngân hàng 

 

Bước 2: Điền thông tin 

https://my.hotforex.com/en/central/main.html
https://my.hotforex.com/en/trader/depositSingle.html


 

1. Tên Bạn 

2. Họ và đệm 

3. Địa chỉ trên chứng minh thư (Viết tiếng Việt không dấu) 

4. Thành Phố 

5. Mã Zipcode theo thành phố. Link tra cứu: Click tại đây 

6. Số điện thoại của Bạn 

7. Địa chỉ email của Bạn 

8. Nhập số tiền VND. Nạp tối thiểu 300,000 VND và tối đa là 300,000,000 VND. Xin lưu ý rằng mỗi ngân hàng 

có thể áp dụng giới hạn riêng của họ, nếu muốn nâng hạn mức Bạn cần liên hệ Ngân hàng. 

9. Click Deposit 

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ được nhập tiếng Việt không dấu 

 

http://www.amhotforex.com/2015/06/ma-zip-postal-code-6-so-moi-cua-cac.html


 

Bước 3: Click chọn Logo Ngân hàng của Bạn 

 

Ví dụ với Techcombank 

 

Mục Ngân hàng Usename: Bạn nhập ID Banking 

Mục Ngân hàng Password: Bạn nhập Mật khẩu internetbanking 

Click Continue và kiểm tra sms điện thoại để nhập mã OTP 

Lưu ý: Trong quá trình xử lý không được tắt hay làm mới trình duyệt 

 

 

 



• RÚT TIỀN HÌNH THỨC INTERNET BANKING 

Rút tiền tối thiểu 15$ - Tối đa 10,000$/lệnh. Lệnh rút tiền thực hiện trước 15h VietNam tiền sẽ về tài khoản trong 

ngày 

Bước 1: Chọn Withdraw – Chuyển khoản ngân hàng.- Start withdrawal. Hoặc click trực tiếp link  

https://my.hotforex.com/en/trader/withdrawCash.html?paymethod=w23 

 

Bước 2: Nhập thông tin rút tiền 

 

1- Số tiền muốn rút 

2- Mật khẩu myhotforex 

3- Họ và tên Bạn 

4- Chọn ngân hàng nhận tiền 

5- Nhập tên chi nhánh 

6- Nhập số tài khoản ngân hàng 

7- Chọn lý do rút tiền: Need cash – Cần tiền 

8- Nhập ngày tháng năm sinh 

9- Click withdraw 

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ được nhập tiếng Việt không dấu 

https://my.hotforex.com/en/trader/withdrawCash.html?paymethod=w23

