http://www.giavangonline.com
http://www.goldprice.me
http://www.gvol.us

Hướng dẫn chuyển hoặc rút tiền Tài khoản FxPro
Email : forex.gvol@gmail.com
Nick skype : forex.gvol
Di động : 0909 632533
Nick Yahoo: giavangonline

                         
Lưu ý : chuyển và rút tiền đúng tài khoản Visa Debit mà bạn đã đăng ký FxPro khi mở tài khoản
- chuyển tiền khoảng 30’ tiền đã vào tài khoản của các bạn
- khi ra lệnh rút tiền Fxpro thông báo từ 3-7 ngày (ra lệnh chuyển tiền từ chiều thứ hai đến chiều
thứ sáu tiền có thể đã về đến tài khoản của bạn), nhưng nếu thời gian chuyển tiền nhằm vào các
ngày nghĩ lễ thì có khi kéo dài tới 2 tuần.
* Cách thức chuyển tiền :
Bạn nhấp mở đường Link :

https://direct.fxpro.com/

- trong ô email : nhập địa chỉ email (email đăng ký tại FxPro)
- trong ô pass : nhập password (password đăng ký tại FxPro)
Sau đó nhấp vào ô Login
* Ghi chú : nếu bạn quên password đã đăng ký tại FxPro, để đăng ký lại Password thì nhấp vào
Forgot Password ?

Bạn nên chọn ngôn ngữ tiếng Việt, click góc phải trên cùng chọn cờ nước Việt Nam để sử dụng
ngôn ngữ tiếng Việt
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Sau khi nhấp vào login, bạn vào trang tài khoản FxPro hiển thị với tên bạn (xem hình dưới đây)

Để nạp tiền vào tài khoản, bạn click vào Deposit Funds (hoặc vào My Accounts, click vào nút
Deposit xanh lá), sau đó bạn chọn VISA
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Sau khi chọn nạp tiền bằng thẻ VISA, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Sau khi nhập xong, bạn click nút “Send request” để hoàn tất việc nạp tiền

Rút tiền từ tài khoản Fxpro:
Chuyển tiền hay rút tiền cũng giống nhau, nhấp vào đường Link : https://direct.fxpro.com/
Đăng nhập vào trang tài khoản riêng của bạn,
Rút tiền thì nhấp chọn Withdraw (Rút tiền), sau đó bạn chọn VISA và thao tác giống như lúc
nạp tiền. Thời gian để tiền về lại tài khoản ở Việt Nam khoảng từ 3-7 ngày làm việc, trong trường
hợp quá lâu chưa thấy tiền về bạn vui lòng liên hệ ban quản trị giavangonline.com để được giúp
đỡ!

Trường hợp rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng:
Nếu như ban đầu bạn nạp vào tài khoản 1500USD bằng thẻ VISA DEBIT/CREDIT, sau khi bạn
trade thắng được 3000USD, tài khoản bây giờ của bạn là 4500USD bạn không thể nào rút
4500USD về bằng thẻ VISA CREDIT/DEBIT được. Bạn chỉ được rút 1500USD bằng thẻ VISA
DEBIT/CREDIT và 3000USD bằng chuyển khoản ngân hàng (bank transfer) lý do 1500USD ban
đầu Fxpro sẽ làm động tác Refund (hoàn tiền qua thẻ), còn 3000USD bạn trade thắng Fxpro
không thể hoàn tiền qua thẻ VISA DEBIT/ CREDIT được!
Để rút tiền qua Bank transfer (chuyển khoản ngân hàng), bạn login
vào https://direct.fxpro.com click vào Withdraw (rút tiền), sau đó chọn Bank Transfer. Sau đó thì
điền thông tin như hình bên dưới, lưu ý là điền thông tin tài khoản ngân hàng, chứ không điền số
thẻ VISA ở đây nhé. Thời gian rút về là từ 3-7 ngày làm việc (không tính thứ 7-CN)
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