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HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU TIÊN 
VÀO SACOMBANK IBANKING

(Dành cho Khách hàng hiện hữu)

User của Quý khách sẽ được tự động chuyển sang hệ thống mới. Để đăng nhập vào hệ 
thống mới, Quý khách vui lòng truy cập theo địa chỉ www.isacombank.com.vn, sau đó 
nhập tên đăng nhập và mật khẩu (không phải số định danh) trên hệ thống cũ vào hệ thống 
mới, tiếp theo thực hiện các bước mà hệ thống mới yêu cầu. Cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Truy cập trang web www.isacombank.com.vn

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập: tên đăng nhập, mật khẩu, mã số xác nhận
Lưu ý: 
Đối với người dùng doanh nghiệp, tên đăng nhập phải theo cấu trúc sau (không phân biệt chữ 
hoa, chữ thường): <Mã khách hàng>.<Tên đăng nhập của người dùng>

Bước 3: Click vào nút ĐĂNG NHẬP để đăng nhập vào chương trình.

Bước 4: Chấp nhận Điều kiện & điều khoản

Bước 5: Thiết lập câu hỏi bảo mật

Bước 6: Đặt lại mật khẩu mới

Bước 7: Khi tạo mật khẩu thành công, màn hình sẽ hiển thị “Trang chủ” Sacombank 
iBanking, Quý khách có thể lựa chọn và trải nghiệm các dịch vụ Ngân hàng tại các menu: 

- Tài khoản: gồm các dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản, thông tin khoản vay tại 
Sacombank

- Giao dịch: gồm các dịch vụ chuyển khoản trong/ngoài hệ thống Sacombank, thanh 
toán hóa đơn tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay

- Dịch vụ: gồm dịch vụ mở tài khoản tiền gửi trực tuyến và các tiện ích khác.
- Cùng nhiều dịch vụ khác.

Trường hợp Quý khách không thể đăng nhập vào Sacombank iBanking, vui lòng liên hệ 
TTDVKH (24/7) 1900 5555 88 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất của Sacombank.


