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A. ĐĂNG NHẬP
I.

ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU
Bước 1: Quý khách đăng nhâp đường dẫn
isacombank.com.vn
Bước 2: Nhập Tên đăng nhập, Mã xác thực và bấm
ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Màn hình xác nhận, Khách hàng nhập Mật
khẩu tạm thời của Sacombank đã gửi đến Khách hàng
và bấm chọn ĐĂNG NHẬP.
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Bước 4: Hệ thống sẽ gửi đến Khách hàng mã xác thực
OTP (đối với Phương thức xác thực SMS OTP) qua số
điện thoại đã được đăng ký trước đó.
Khách hàng vui lòng nhập chính xác và bấm chọn
TIẾP TỤC.

Bước 5: Khách hàng tham khảo thêm về Điều khoản
và Điều kiện sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking.
Bấm ĐỒNG Ý để qua màn hình tiếp theo.
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Bước 6: Khách hàng nhập cụm từ ghi chú riêng và
chọn hình ảnh xác thực.

Bước 7: Khách hàng tham khảo chính sách mật khẩu
và thực hiện thay đổi mật khẩu.
Chọn GỬI để hoàn tất thao tác thay đổi mật khẩu.
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Bước 8: Khách hàng thay đổi mật khẩu thành công và
đăng nhập vào màn hình Trang chủ.

II. QUÊN MẬT KHẨU
Bước 1: Khách hàng đăng nhập với đường dẫn
isacombank.com.vn
Bước 2: Nhập Tên đăng nhập, Mã xác thực và bấm
ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Đối với trường hợp quên mật khẩu, Khách
hàng bấm chọn QUÊN MẬT KHẨU
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Bước 4: Thông tin cần thiết để khôi phục lại mật khẩu
là Tên đăng nhập và CMND/Căn cước công dân/Hộ
chiếu.
Khách hàng nhập thông tin vào các trường sau:

•
-

Tên đăng nhập

-

CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Bấm chọn TIẾP TỤC

Bước 5: Hệ thống sẽ gửi đến Khách hàng mã xác thực
OTP (đối với Phương thức xác thực SMS OTP) qua số
điện thoại đã được đăng ký trước đó.
Khách hàng vui lòng nhập chính xác
và bấm chọn TIẾP TỤC
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Bước 6: Khách hàng tham khảo chính sách mật khẩu
và thực hiện khôi phục mật khẩu.
Chọn GỬI để hoàn tất thao tác khôi phục mật khẩu.

Bước 7: Màn hình thông báo đổi mật khẩu thành công

B. TRANG CHỦ
Trang chủ được mặc định hiển thị tiện ích Tóm tắt tài
khoản và thẻ.
Biểu tượng chuông: Hiển thị các thông tin
- Các giao dịch không thành công
- Danh sách hóa đơn chờ thanh toán
- Mật khẩu đăng nhập của Quý khách hết hạn trong
… ngày.
Biểu tượng mail: Hiển thị thông tin Mail chưa đọc và
Soạn mail.
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Tùy biến Trang chủ: Tùy biến bằng cách thêm hoặc
đóng các tiện ích hiển thị trên Trang chủ theo ý muốn.
Thực hiện lại: Sắp xếp lại Trang chủ theo mặc định
ban đầu nếu Trang chủ đang mở nhiều tiện ích.
Làm mới: Làm sạch lại Trang chủ
Tiện ích: Hiển thị các tiện ích đã được chọn và nhấp
vào tiện ích để xem nhanh thông tin.
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Tùy biến Trang chủ: Tùy biến bằng cách thêm hoặc
đóng các tiện ích hiển thị trên Trang chủ theo ý muốn.

Ghi chú: Tiện ích đã thêm vào Trang chủ sẽ không có
trong Tiện ích và ngược lại.

Tiện ích: Chọn vào biểu tượng
và biểu tưởng

để thêm tiện ích

để đóng tiện ích.

Tóm tắt tài khoản và thẻ: Là tiện ích hiển thị tất cả
thông tin về tài khoản và thẻ của khách hàng.
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Thẻ tín dụng: Là tiện tích hiển thị toàn bộ thông tin
thẻ tín dụng của khách hàng.
Tài khoản tiền gửi: Hiển thị tất cả thông tin về tài
khoản tiền gửi của khách hàng.

Tài khoản tiền vay : Hiển thị tất cả thông tin về tài
khoản tiền vay của khách hàng.
Tài khoản không kỳ hạn: Hiển thị toàn bộ thông tin về
tài khoản không kỳ hạn của khách hàng.

C. TÀI KHOẢN VÀ THẺ
I.

TRUY VẤN THÔNG TIN TÀI KHOẢN
1. TÀI KHOẢN KHÔNG KỲ HẠN
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
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Bước 2: Để xem Chi tiết tài khoản: Nhấp chọn vào số
tài khoản cần xem
Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình để xem các
nội dung:
➢ Lịch sử giao dịch
➢ Tra cứu Séc đã phát hành
➢ Xem giao dịch gần nhất
➢ Xem giao dịch phong tỏa
➢ Xem sao kê giao dịch
2. TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Bước 2: Để xem Chi tiết tài khoản: Nhấp chọn vào số
tài khoản cần xem
Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình để xem các
nội dung:
➢ Lịch sử giao dịch
➢ Xem lịch tiền gửi
➢ Mô phỏng tất toán trước hạn
➢ Xem giao dịch phong tỏa
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3. TÀI KHOẢN TIỀN VAY
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền vay

Bước 2: Để xem Chi tiết tài khoản: Nhấp chọn vào số
tài khoản vay cần xem
Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình để xem các
nội dung:
➢ Xem lịch trả nợ kỳ tiếp theo/Quá hạn
➢ Xem lịch sử giao dich
➢ Mô phỏng tất toán trước hạn

II. TRUY VẤN THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ THẺ
1. TRUY VẤN THÔNG TIN THẺ
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Thẻ
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Bước 2: Nhấp chọn vào Thẻ cần xem
Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình để xem các
nội dung:
➢ Xem chi tiết thông tin thẻ
➢ Lịch sử giao dịch
➢ Xem sao kê giao dịch
➢ Giao dịch trả góp
➢ Giao dịch trong kỳ

2. THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ THẺ
2.1.

Kích hoạt/khóa/mở khóa thẻ:
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi Tài khoản và Thẻ
 Thẻ

Bước 3: màn hình để nhập thông tin và tạo yêu cầu:
-

Diễn giải: nhập thông tin muốn ghi nhớ.

-

Quay lại: lựa chọn khi muốn quay lại màn hình
TÓM TẮT THÔNG TIN THẺ

-

Kích khoạt/Mở khóa/Khóa: khi lựa chọn sẽ
chuyển sang bước 3
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Bước 4: màn hình để xem lại thông tin đã nhập và xác
nhận yêu cầu:
-

Mã xác thực OTP: nhập mã xác nhận bằng
SMS/Token/mSign.

-

Quay lại: lựa chọn khi muốn quay lại bước 2 để
điều chỉnh thông tin.

-

Gửi: khi chọn chuyển sang màn hình bước 4.

Bước 4: màn hình tóm tắt nội dung yêu cầu.
-

Có thông báo yêu cầu thành công hoặc không
thành công.

-

Quay lại: trả về màn hình TÓM TẮT THÔNG
TIN THẺ.

2.2.

Yêu cầu khác về thẻ

Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Yêu cầu dịch vụ 
Yêu cầu mới
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Bước 2: Chọn loại thẻ để xem nội dung yêu cầu:
1. Thẻ ghi nợ:
-

Yêu cầu cấp thẻ phụ

-

Yêu cầu cấp thẻ mới

-

Yêu cầu thay thế thẻ

-

Yêu cầu cấp lại mật khẩu ATM

2. Thẻ tín dụng
-

Yêu cầu cấp thẻ phụ

-

Đăng ký thanh toán tự đồng

-

Yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận Thư/TBGD

-

Yêu cầu thay đổi hạn mức

-

Yêu cầu cấp mới mã PIN

-

Yêu cầu cấp thẻ mới

-

Yêu cầu thay thế thẻ

-

Yêu càu cấp sổ phụ

-

Yêu cầu cấp lại mật khẩu ATM

-

Ngừng liên kết thẻ

-

Liên kết thẻ tín dụng

Bước 3: Nhập các thông tin theo màn hình yêu cầu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IBANKING
Bước 4: Xem và xác nhận lại yêu cầu. Bấm “Gửi” để
hoàn tất yêu cầu

3. MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
3.1.

Mở tiền gửi có kỳ hạn
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Bước 2: Chọn Loại tiền gửi là Tiền gửi có kỳ hạn trực
tuyến bấm Tiếp tục
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Bước 3: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục

Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và Bấm “Gửi” để
tiếp tục

Lưu ý: Sau khi chọn thông tin tại trường “Phương thức
lãnh lãi”. Quý khách vui lòng nhấn nút “Lấy thông tin”
để hiển thị thông tin kỳ hạn gửi và Lãi suất

Bước 5: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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3.2.

Tiền gửi đa năng trực tuyến
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Bước 2: Chọn Loại tiền gửi là Tiền gửi Đa năng trực
tuyến bấm Tiếp tục

Bước 3: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục
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Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và Bấm “Gửi” để
tiếp tục

Lưu ý: Sau khi chọn Tài khoản nguồn. Quý khách vui
lòng nhấn nút “Lấy thông tin” để hiển thị thông tin kỳ
hạn gửi và Lãi suất

Bước 5: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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3.3.

Tiền gửi Tương lai trực tuyến
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Bước 2: Chọn Loại tiền gửi là Tiền gửi Tương lai trực
tuyến bấm Tiếp tục

Bước 3: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục
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Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và Bấm “Gửi” để
tiếp tục

Lưu ý: Sau khi nhập Số tiền nộp định kỳ. Quý khách
vui lòng nhấn nút “Tính toán số tiền” để hiển thị thông
tin kỳ hạn gửi và Lãi suất

Bước 5: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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3.4.

Tiền gửi Tích tài trực tuyến
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Bước 2: Chọn Loại tiền gửi là Tiền gửi Tích tài trực
tuyến bấm Tiếp tục

Bước 3: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục
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Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và Bấm “Gửi” để
tiếp tục

Lưu ý: Sau khi nhập Số tiền nộp định kỳ. Quý khách
vui lòng nhấn nút “Tính toán số tiền” để hiển thị thông
tin kỳ hạn gửi và Lãi suất

Bước 5: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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3.5.

Tài khoản thanh toán trực tuyến
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở tài khoản thanh toán

Bước 2: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục

Bước 3: Chọn các thông tin hệ thống yêu cầu và bấm
Tiếp tục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IBANKING
Bước 4: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

3.6.

Mở tài khoản vay
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở tài khoản vay

Bước 2: chọn vào ô Tôi đồng ý và bấm Tiếp tục
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Bước 3: Chọn tài sản đảm bảo và bấm Tiếp tục

Lưu ý: Tài sản đảm bảo bao gồm Tài khoản tiền gửi
có kỳ hạn trực tuyến tái tục vốn/vốn lãi, tiền gửi Đa
năng trực tuyến, tiền gửi Tích tài trực tuyến

Bước 4: Kiểm tra thông tin, chọn ô Tôi đồng ý và bấm
“Tiếp tục”

Bước 5: Nhập số tiền vay và chọn tài khoản nhận Nợ.
Bấm “Tiếp tục”

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IBANKING
Bước 6: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

3.7.

Mở thẻ tín dụng
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Mở tài khoản trực
tuyến  Mở thẻ tín dụng

Bước 2: nhập và chọn thông tin yêu cầu trên màn hình
và bấm Tiếp tục

Bước 3: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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4. RÚT/TẤT TOÁN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Bước 2: Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình và
bấm chọn “Rút/Tất toán Tiền gửi trực tuyến”

Bước 3: Bấm Tiếp tục
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Bước 4: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

5. NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN CÓ KỲ HẠN
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Bước 2: Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình và
bấm chọn “Nộp tiền vào tài khoản”
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Bước 3: Bấm Tiếp tục

Bước 4: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

6. NỘP TRỄ HẠN TIỀN GỬI TƯƠNG LAI
Bước 1: Chọn Tài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
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Bước 2: Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình và
bấm chọn “Nộp tiền vào tài khoản”

Bước 3: Chọn tài khoản nguồn, nhập số tiền cần nộp
và diễn giải. Bấm “Tiếp tục”

Bước 4: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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7. THANH TOÁN TIỀN VAY
Bước 1: ChọnTài khoản của tôi  Tài khoản và Thẻ
 Tài khoản tiền vay

Bước 2: Click vào ô (…) tại LD cần thanh toán chọn
các chức năng
➢ Trả vốn trước
➢ Trả nợ quá hạn
➢ Tất toán

Bước 3: Chọn tài khoản nguồn và Bấm “Tiếp tục”
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Bước 4: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

D. GIAO DỊCH
I. CHUYỂN TIỀN
1.

Chuyển tiền trong Sacombank
Bước 1: Chọn Giao dịch  Chuyển tiền trong
Sacombank
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Bước 2: Nhập và chọn các thông tin
1.1. Chọn Tần suất giao dịch
• Một lần hoặc;
• Định kỳ: Hàng ngày/Hàng tuần/ Mỗi 2 tuần/ Hàng
tháng/ Hàng quý/ Nửa năm/ Hàng năm/ N ngày

Lưu ý: Trường hợp KH chọn tần suất giao dịch định
kỳ, KH phải chọn:
- “Ngày định kỳ” là ngày hiện tại hoặc tương lai và;
- “Số lần thanh toán” Hoặc “Ngày kết thúc”
1.2. Ngày giao dịch : chọn ngày hiện tại hoặc
tương lai
1.3. Loại tiền : VND, USD, EUR, GBP, CAD, SGD,
AUD, CHF, JPY. Chương trình hiển thị mặc
định là VND
1.4. KH chọn một trong 2 lựa chọn Tài khoản/Thẻ
1.5. Thông tin Người thụ hưởng:
•

Người thụ hưởng đã lưu: danh sách người thụ
hưởng đã lưu trước đó

•

Nhận bằng tài khoản

•

Nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu

•

TK của tôi tại Sacombank

1.6. Số tiền: nhập số tiền cần chuyển
1.7. Diễn giải: KH nhập diễn giải tối đa 210 ký tự
Bấm “Tiếp tục”
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Bước 3: Kiểm tra thông tin , nhập mã xác thực và Bấm
“Gửi” để hoàn tất giao dịch
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2. Bán ngoại tệ trong hệ thống
Bước 1: Giao dịch Chuyển khoản trong Sacombank

Bước 2: Chi tiết giao dịch
➢ Loại tiền: KH chọn VND hoặc ngoại tệ theo tài
khoản chuyển ( theo quy định của Sacombank
trong từng thời kỳ
➢ Tài khoản chuyển: TKTT ngoại tệ/ Tiết kiệm KKH
ngoại tệ
➢ Tài khoản nhận: Tài khoản thanh toán/ Tiết kiệm
KKH VND của chính Khách hàng mở tại
Sacombank
➢ Số tiền: Nhập số tiền có cùng loại tiền với “Loại
tiền” đã chọn
➢ Kiểm tra tỷ giá: Quý khách bấm “Xem tỷ giá
tham khảo” (nếu cần) , trường hợp đồng ý với
tỷ giá, Quý khách bấm “Tiếp tục” để thực hiện
giao dịch

Lưu ý: Tỷ giá hiển thị chỉ là chỉ giá tham khảo. Tỷ giá
giao dịch là tỷ giá giao ngay do Sacombank tại thời
điểm xử lý giao dịch thực tế
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3. Chuyển khoản đến Ngân hàng khác
Bước 1: Giao dịch  Chuyển tiền  Chuyển tiền đến
Ngân hàng khác

Bước 2: Nhập và chọn các thông tin
➢ Tần suất giao dịch
• Một lần hoặc;
• Định kỳ: Hàng ngày/Hàng tuần/ Mỗi 2 tuần/ Hàng
tháng/ Hàng quý/ Nửa năm/ Hàng năm/ N ngày

Lưu ý: Trường hợp KH chọn tần suất giao dịch định
kỳ, KH phải chọn:
• “Ngày định kỳ” và “Số lần thanh toán” Hoặc “Ngày
kết thúc”
➢ Ngày giao dịch : chọn ngày hiện tại hoặc tương lai
➢ Loại tiền: chương trình hiển thị mặc định là VND
➢ Tài khoản chuyển: TK TT VND
➢ Phương thức chuyển:
• 24/7 : KH có thể chuyển khoản đến các NH thuộc
danh sách NH nhận của CK nhanh (nhấn vào nút
“ CHI TIẾT NH NHẬN” để xem chi tiết danh sách
NH nhận)
• Thông thường: hình thức đi diện Citad hoặc
Vietcombank
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➢ Thông tin Người thụ hưởng: chọn thông tin trên
màn hình
➢ Diễn giải: nhập diễn giải
Bấm “Tiếp tục”
Bước 3: Xem và kiểm tra thông tin. Bấm “Gửi” để hoàn
tất giao dịch

4. Điều chỉnh/Hoàn trả lệnh chuyển tiền thực hiện trên eBanking
Điều chỉnh/Hoàn trả lệnh chuyển tiền trên iBanking là chức năng hỗ trợ Khách hàng thực hiện điều chỉnh các nội dung được
phép điều chỉnh hoặc yêu cầu hoàn trả trên giao dịch gốc mà Khách hàng đã thực hiện thành công trên eBanking bao gồm:
➢ Chuyển tiền trong Sacombank nhận bằng CMND
➢ Chuyển tiền đến NH khác theo phương thức chuyển “Liên Ngân hàng”
Lưu ý
➢ Số lần được phép điều chỉnh: không giới hạn
➢ Số lần được phép hoàn trả: 1 lần
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Bước 1: Giao dịch Lịch sử giao dịch  Xem giao
dịch hoàn tất/ Xem tất cả giao dịch

Bước 2: Click vào dấu (…) ở góc phải màn hình và
bấm chọn “Điều chỉnh/ Hoàn trả”

Bước 3: Click chọn thông tin cần điều chỉnh
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Bước 4: Xem và kiểm tra thông tin. Bấm “Gửi” để hoàn
tất giao dịch

5. Chuyển tiền đến thẻ Visa/MasterCard
Bước 1: Giao dịch  Chuyển tiền  Chuyển tiền đến
thẻ Visa/MasterCard
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Bước 2 : Nhập các thông tin tại màn hình khởi tạo giao
dịch.
Cá nhân/Đơn vị chuyển
- Tài khoản/ số thẻ : Chọn TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.
Thông tin Người thụ hưởng:
Chọn Người thụ hưởng đã lưu hoặc Người thụ hưởng
(nếu chưa lưu trước đó)
Trường hợp chọn Người thụ hưởng: Nhấn nút “SỐ
TOKEN THẺ”
Màn hình sẽ hiện ra cửa sổ cho KH nhập thông tin
để lấy số Token

Bước 3: KH nhập số thẻ và thực hiện phép tính trên
màn hình . Click “Thực hiện” để lấy số Token
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Màn hình sẽ hiển thị ra một dãy số Token

Bước 3: KH copy số Token và nhập vào trường “Số
Token Thẻ” , nhập Số tiền, Diễn giải và Click “Tiếp
tục” để thực hiện giao dịch

6. Chuyển tiền nhận bằng ĐTDĐ
Bước 1: Giao dịch  Chuyển tiền  Chuyển tiền
nhận bằng ĐTDĐ
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Bước 2 : Nhập các thông tin tại màn hình khởi tạo giao
dịch.
Cá nhân/Đơn vị chuyển
- Tài khoản/ số thẻ : Chọn TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.
Thông tin Người thụ hưởng: nhập Số điện thoại di
động, Số tiền cần chuyển

Lưu ý:
Tối thiểu 10.000 VND , tối đa bằng hạn mức giao dịch
mà KH đã đăng ký
Số tiền chuyển phải là bội số của 10.000 VND
Nhấn “TIẾP TỤC” nếu KH nhập liệu hoàn tất, hoặc
nhấn “NHẬP LẠI” nếu muốn xóa và nhập thông tin
khác

Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch
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Mã rút tiền sẽ hiển thị sau khi giao dịch được xác
nhận thành công

7. Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán
Bước 1: Giao dịch  Chuyển tiền  Chuyển tiền vào
tài khoản chứng khoán
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Bước 2 : Nhập các thông tin tại màn hình khởi tạo giao
dịch.
Cá nhân/Đơn vị chuyển
- Tài khoản: Chọn TK trích tiền để thực hiện giao dịch.
Thông tin Người thụ hưởng
•

Tên Công ty : KH chọn từ dropdown list

•

Điều kiện tìm kiếm: KH nhấn chọn

•

Thông tin tìm kiếm: KH nhập và nhấn “LẤY
THÔNG TIN”

•

Các thông tin tiếp theo sẽ tự hiển thị nếu thông
tin tìm kiếm KH nhập là chính xác

•

Nhập số tiền, diễn giải

Nhấn “TIẾP TỤC” nếu KH nhập liệu hoàn tất, hoặc
nhấn “NHẬP LẠI” nếu muốn xóa và nhập thông tin
khác
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Bước 3: Xem và kiểm tra thông tin. Bấm “Gửi” để hoàn
tất giao dịch

8. NẠP TIỀN VÀ MUA HÀNG
1. Nạp tiền điện thoại
Bước 1 : Chọn Giao dịch → Nạp tiền & Mua hàng →
Nạp tiền điện thoại
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Bước 2 : Nhập các thông tin tại màn hình khởi tạo giao
dịch .
- Tài khoản/ số thẻ : Chọn TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.
- Số di động: Số điện thoại sẽ được tự động cài mặc
định số thuê bao nhận OTP. Qúy khách có thể
thay đổi số điện thoại cần nạp.
-

Loại tiền: mặc định VND

-

Số tiền nạp: chọn mệnh giá nạp mong muốn theo
danh sách hiển thị

-

Yêu cầu xuất hóa đơn: Quý khách chọn Có nếu có
nhu cầu hoặc ngược lại chọn Không

Bấm Tiếp tục

Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch.
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2. Nạp tiền khác
Bước1: Chọn Giao dịch → Nạp tiền & mua hàng → Nạp
tiền khác

Bước 2: Nhập các thông tin tại màn hình khởi tạo giao
dịch .
- Tài khoản / số thẻ: chọn TK /Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.
-

Loại dịch vụ : chọn Nạp ví điện tử
- Nhà cung cấp : Chọn Nhà cung cấp Ví cần nạp
- Số điện thoại di động : Số ĐT / Số TK Ví.
- Số tiền nạp: chọn mệnh giá nạp mong muốn theo
danh sách .

Bấm Tiếp tục.
Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình
xác nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn
tất giao dịch
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3. Nạp tiền thẻ trả trước
Bước 1: Chọn Giao dịch  Nạp tiền & Mua hàng 
Nạp tiền thẻ trả trước

Bước 2: Nhập và chọn thông tin trên màn hình
- Tài khoản / số thẻ : Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn thẻ/ tài khoản để thực hiện.
Thông tin Người thụ hưởng
•

Thẻ trả trước của tôi: chọn trong danh sách
có sẵn

•

Thẻ trả trước khác: nhập số tài khoản thẻ

Số tiền:
•

Tối thiểu 10.000 VND

•

Tối đa bằng hạn mức giao dịch mà KH đã
đăng ký

Bấm “TIẾP TỤC”
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Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch.

4. Mua thẻ trả trước phi vật lý
Bước 1: Chọn Giao dịch  Nạp tiền & Mua hàng 
Mua thẻ trả trước phi vật lý
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Bước 2: Nhập và chọn thông tin trên màn hình
- Tài khoản / số thẻ : Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn Thẻ/ TK để thực hiện.
- Thông tin người thụ hưởng: Họ tên/ Địa chỉ email/
Số điện thoại di động / Địa chỉ
- Số tiền bằng số : chọn trong danh sách có sẵn
KH có thể thực hiện mua nhiều thẻ vật lý cùng 1 lúc
bằng cách nhấn “THÊM GIAO DỊCH”
Bấm “TIẾP TỤC”

Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch.
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III. THANH TOÁN
Quản lý hóa đơn: nơi Quý khách quản lý/cập nhật/hủy
thông tin các hóa đơn mà Quý khách đã đăng ký trước
đó
Thanh toán hóa đơn: là chức năng thanh toán nhanh
hóa đơn mà Quý khách không cần đăng ký trước đó
Danh sách hóa đơn chờ thanh toán: nơi hiển thị các
hóa đơn đang có dư nợ chờ thanh toán đối với các hóa
đơn mà Quý khách đã đăng ký trước đó.

1. Thanh toán hóa đơn
Bước 1: Để thanh toán nhanh hóa đơn chưa được
đăng ký trước đó, Quý khách thực hiện theo đường
dẫn: Giao dịch / Thanh toán / Thanh toán hóa đơn

Bước 2: Nhập/Chọn thông tin “Chi tiết giao dịch

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IBANKING
Tài khoản/ số thẻ : Chọn số TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.

- Chọn “Tra cứu” Tên nhà cung cấp tại Thông tin
người thụ hưởng.
- Chọn lưu hoặc không lưu vào danh sách hóa đơn.
- Nếu chọn lưu vào danh sách hóa đơn.
- Quý khách có thể quản lý dư nợ hóa đơn và thanh
toán các lần sau tại mục “Hóa đơn chờ thanh toán”
- Quý khách có thể chọn thanh toán tự động là Có
hoặc Không
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- Chọn ngày bắt đầu đăng ký (Nếu đã lưu vào danh
sách hóa đơn trước đó)
- Nhập “Mã khách hàng”  Bấm nút “Lấy thông tin”
- Chọn hóa đơn cần thanh toán tại “Thông tin hóa
đơn”. Đối với các hóa đơn không có kết nối dữ liệu,
Quý khách có thể nhập số tiền cần thanh toán.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Quý khách vui
lòng bấm Tiếp tục để thực hiện tiếp hoặc bấm Nhập
lại để điều chỉnh thông tin giao dịch.
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Bước 3: Kiểm tra thông tin, nhập mã xác thực và bấm
nút “Gửi” để hoàn tất giao dịch

2. Đăng ký nhà cung cấp
Trong trường hợp Quý khách chưa có hóa đơn cần
thanh toán hoặc có nhu cầu chủ động đăng ký hóa
đơn, Quý khách thực hiện:
Bước 1: Chọn Giao dịch / Thanh toán / Quản lý hóa
đơn
Chọn Đăng ký nhà cung cấp
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Chọn Nhà cung cấp dịch vụ cần đăng ký và bấm nút
“Đăng ký”

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký
Nhập/Chọn Thông tin nhà cung cấp
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Chọn Chi tiết thanh toán tự động
- Nếu chọn “Không”: khi có hóa đơn phát sinh, Quý
khách vào màn hình Danh sách hóa đơn chờ thanh
toán để thực hiện giao dịch.
- Nếu chọn “Có”: hệ thống sẽ tự động trích tiền từ
Tài khoản thanh toán hoặc Tài khoản Thẻ để thực
hiện giao dịch khi có hóa đơn phát sinh.

Nhập Thông tin đối tượng thanh toán.
- Nhập Mã khách hàng, bấm nút Lấy thông tin (Đ/v
hóa đơn có kết nối dữ liệu) và nhập thông tin Mã
khách hàng / Tên người tiêu dùng/ Chi tiết khách
hàng (Đ/v hóa đơn không có kết nối dữ liệu).

Hoàn tất các thông tin và bấm nút “Tiếp tục”
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Bước 3: Kiểm tra thông tin, nhập mã xác thực và bấm
nút “Gửi” để hoàn tất giao dịch

3. Hóa đơn chờ thanh toán
Quý khách quản lý thông tin dư nợ và thực hiện thanh
toán tại “Hóa đơn chờ thanh toán”
Bước 1: Chọn Giao dịch Thanh toán Hóa đơn
chờ thanh toán
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Chọn hóa đơn cần thanh toán

Nhập thông tin Chi tiết giao dịch

Bước 2: Nhập thông tin tại màn hình giao dịch
Tàikhoản/ Thẻ : Chọn số TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Quý khách vui
lòng bấm Tiếp tục để thực hiện tiếp hoặc bấm Nhập
lại để điều chỉnh thông tin giao dịch.
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Bước 3: Kiểm tra thông tin, nhập mã xác thực và bấm
nút “Gửi” để hoàn tất giao dịch.

4. Thanh toán vé lữ hành
Dịch vụ eBanking – Thanh toán vé lữ hành giúp Quý khách dễ dàng thanh toán vé máy bay của trên 30 hãng hàng không nội
địa, quốc tế/ Đường sắt Việt Nam....
Bước 1: Chọn Giao dịch → Thanh toán → Thanh toán
vé lữ hành
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Bước 2: Quý khách nhập các thông tin tại màn hình khởi
tạo giao dịch.
- Tài khoản/ số thẻ : chọn số TK/ Thẻ trích tiền để
thực hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2
nguồn để thực hiện.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn nhà cung cấp cần thanh
toán.
- Mã hóa đơn: nhập Mã giữ chỗ mà Quý khách được
cung cấp bởi Hãng hàng không/ Đường sắt Việt Nam,
sau đó bấm Đi đến.
Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Quý khách vui lòng
bấm Tiếp tục để thực hiện tiếp hoặc bấm Nhập lại để
điều chỉnh thông tin giao dịch.

Bước 3: Xác nhận giao dịch
Tại màn hình Xác nhận, Quý khách vui lòng kiểm tra
lại thông tin giao dịch. Nếu thông tin khớp đúng, nhập
Mã xác thực sau đó nhấn nút Gửi để hoàn tất giao
dịch, ngược lại nhấn nút Quay lại để quay trở lại bước
Khởi tạo Giao dịch
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5. Thanh toán dịch vụ khác
Bước 1: Chọn Giao dịch → Thanh toán → Thanh toán
dịch vụ khác

Bước 2 : Quý khách nhập các thông tin tại màn hình
khởi tạo giao dịch:
- Tài khoản/ số thẻ : chọn số TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2 nguồn
để thực hiện.
Nhà cung cấp dịch vụ : Chon nhà cung cấp cần thanh
toán.
- Mã thanh toán: nhập Mã thanh toán mà Quý khách
được cung cấp và sau đó bấm Đi. Hệ thống sau đó sẽ
hiển thị Thông tin của mã thanh toán.
Bấm Tiếp tục
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Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch.

6. Thanh toán thẻ tín dụng
Bước 1: Chọn Giao dịch → Thanh toán → Thanh toán
dịch Thẻ tín dụng
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Bước 2 : Quý khách nhập các thông tin tại màn hình
khởi tạo giao dịch:
Cá nhân/Đơn vị chuyển
- Tài khoản/ số thẻ : chọn số TK/Thẻ trích tiền để thực
hiện giao dịch. Lưu ý: Quý khách chọn 1 trong 2 nguồn
để thực hiện.
Thông tin Người thụ hưởng
• Thẻ tín dụng của tôi: chọn thẻ từ dropdown list
• Thẻ tín dụng khác: nhập số tài khoản Thẻ
• Nhập số tiền, diễn giải
Nhấn “TIẾP TỤC” nếu KH nhập liệu hoàn tất, hoặc
nhấn “NHẬP LẠI” nếu muốn xóa và nhập thông tin
khác
Bước 3: Quý khách kiểm tra thông tin tại màn hình xác
nhận và nhập mã xác nhận và bấm Gửi để hoàn tất
giao dịch.

