NganLuong
Một phương thức thanh toán cho phép chuyển khoản ngân hàng trực tuyến
cho khách hàng tại Việt Nam. Khả dụng cho cả nạp tiền và rút tiền.

Loại tiền tệ

Nạp tối thiểu-tối đa

USD

10-4,000

Thời gian xử lý

Rút tối thiểu-tối đa

Nạp: 1 ngày làm việc

10-4,000

Rút: 1-3 ngày làm việc

Cách nạp tiền
Bước

1

Đăng nhập vào tài khoản Deriv.com của bạn và nhấn Thu
Ngân (Cashier)

Nhấn Nạp tiền (Deposit) và chọn NganLuong.
Bước

Bước

3

2

Điền thông tin và chọn Tiếp theo (Next)

john@gmail.com

Nhấn Tiếp tục (Continue) để thực hiện giao dịch

Bước

5

Bước

4

Kiểm tra khoản tiền và chọn Thanh toán Ngay
(Pay now).

Deriv.com

Làm theo hướng dẫn để hoàn thành việc nạp tiền.

Bước

6
4

Cách rút tiền
Bước

1

Đăng nhập vào tài khoản Deriv.com của bạn và nhấn
Thu Ngân (Cashier).

Nhấn Rút tiền. Bạn sẽ nhận được một email
để xác minh yêu cầu rút tiền của bạn.
Bước

Bước

3

Nhấn Yes, it’s me! trong email và bạn sẽ được
chuyển tới trang Thu Ngân (Cashier) của Deriv.

Nhập số tiền bạn muốn rút và chọn Nganluong.

Bước

5

2

Bước

4

Điền thông tin của bạn và nhấn Yêu cầu thanh toán.
(Request Payout)

Bạn sẽ nhận được một xác nhận cho yêu cầu rút
Bước
tiền sau khi bạn nhấn chọn Xem xét yêu cầu
thanh toán đang chờ (Review pending payout
request)

6
4

Để được hỗ trợ thêm, liên hệ với chúng tôi tại support@deriv.com.
Thời gian và giới hạn xử lý được chỉ định. Chúng có thể khác với những gì được hiển thị ở đây, tùy thuộc vào danh sách đợi hoặc hoặc những lý do
ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

