PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ “CHUYỂN TIỀN ĐẾN THẺ MASTERCARD” TẠI IBANKING VÀ
MBANKING SACOMBANK
A. TẠI KÊNH INTERNET BANKING:
Bước 1

Đăng nhập chương trình eBanking bằng thông tin đăng nhập (Tên đăng nhập, Mã xác nhận và
Mật khẩu đăng nhập)

Bước 2

Chọn Giao dịch => Chuyển tiền đến thẻ Visa

Bước 3

Chọn loại Tài khoản/Thẻ cần chuyển tiền
Chọn Danh sách Người thụ hưởng đã lưu hoặc Người thụ hưởng (nếu chưa từng lưu trước đó)

1. Trường hợp chọn Người thụ hưởng: Nhấn vào đường nút “Tạo số token”

Màn hình sẽ hiện ra cửa sổ cho Người chuyển tiền nhập thông tin để lấy số token.

Nhập Số thẻ MasterCard của Người thụ hưởng và nhập kết quả phép tính ở trường Mã xác nhận.
Bấm Thực hiện để lấy số token.
Sau khi bấm Thực hiện, Người chuyển tiền có thể sao chép Số token thẻ như hình bên dưới để
thực hiện giao dịch.

Trở lại màn hình giao dịch trên IB, Người chuyển tiền nhập số token vào trường Số token thẻ,
nhập Số tiền cần chuyển ở trường Số tiền, ghi nội dung chuyển tiền ở trường Diễn giải và chọn
Lưu thông tin Người thụ hưởng (nếu cần). Bấm Tiếp tục.

2. Trường hợp Người thụ hưởng đã lưu:
a. Chọn Danh sách Người thụ hưởng đã lưu để chuyển tiền.
b. Chọn Người thụ hưởng trong danh sách đã có sẵn.
c.

Nhập Số tiền cần chuyển ở trường Số tiền, ghi nội dung chuyển tiền ở trường Diễn giải
và. Bấm Tiếp tục.

Bước 4

Kiểm tra lại các thông tin đã trước đó, nếu đồng ý, nhấn Tạo OTP để lấy mã xác thực. Nhập mã
xác thực theo nội dung hướng dẫn trên màn hình và bấm nút Gửi.

Trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin, KH bấm nút Quay lại để trở lại màn hình nhập liệu và
điều chỉnh thông tin cần thiết.
B. TẠI KÊNH MOBILE BANKING APP:
Bước 1

Đăng nhập chương trình mBanking bằng thông tin đăng nhập (Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng

nhập)

Bước 2

Chọn Chuyển khoản để thực hiện giao dịch

Bước 3

Chọn Chuyển tiền đến thẻ Visa/MasterCard

Nếu chuyển tiền đến thẻ MasterCard mới, chưa được lưu thông tin trước đó, chọn Cho chủ thẻ
Visa/MasterCard mới, chuyển tiếp Bước 3.1.
Nếu chuyển tiền đến thẻ MasterCard đã lưu trước đó, chọn Cho chủ thẻ Visa/MasterCard đã lưu,
chuyển tiếp Bước 3.2
Bước

Chọn nguồn tiền giao dịch: Từ tài khoản hoặc Từ thẻ

3.1

Chọn Tạo số token để nhận số token

Sau khi bấm vào đường dẫn, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ mới để khách hàng nhập liệu số thẻ
Người thụ hưởng. Nhập Số thẻ MasterCard của Người thụ hưởng và nhập kết quả phép tính ở
trường Mã xác nhận. Bấm Thực hiện để lấy số token.

Màn hình hiển thị số token thẻ như bên dưới:

Sử dụng số token này và nhập liệu tại trường Số token trên màn hình của MB, nhập Số tiền cần
chuyển ở trường Số tiền, ghi nội dung chuyển tiền ở trường Diễn giải và chọn Lưu thông tin
Người thụ hưởng (nếu cần). Bấm Tiếp tục để thực hiện giao dịch.

Bước

Chọn nguồn tiền giao dịch: Từ tài khoản hoặc Từ thẻ

3.2

Chọn người thụ hưởng tại trường Đến.
Nhập Số tiền cần chuyển ở trường Số tiền, ghi nội dung chuyển tiền ở trường Diễn giải. Bấm Tiếp
tục để thực hiện giao dịch.

Bước 4

Kiểm tra lại các thông tin đã nhập/chọn trước đó. nếu đồng ý, nhập SMS OTP và bấm nút Tiếp
tục để hoàn tất giao dịch.

Trường hợp cần chỉnh sửa lại thông tin, KH bấm nút Trở về để trở lại màn hình trước đó và điều
chỉnh thông tin cần thiết.
C. TẠI KÊNH MB WEB:
Bước 1

Chọn Đăng nhập ở màn hình đầu tiên, sau đó Đăng nhập chương trình mBanking bằng thông
tin đăng nhập (Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập)

Bước 2

Chọn Danh mục chính => chọn Chuyển khoản

Bước 3

Chọn Chuyển tiền đến thẻ Visa/MasterCard
Nếu chuyển tiền đến thẻ MasterCard mới, chưa được lưu thông tin trước đó, chọn Cho chủ thẻ
Visa/MasterCard mới, chuyển tiếp Bước 3.1.
Nếu chuyển tiền đến thẻ MasterCard đã lưu trước đó, chọn Cho chủ thẻ Visa/MasterCard đã
lưu, chuyển tiếp Bước 3.2

Bước
3.1

Chọn nguồn thanh toán Từ tài khoản hoặc Từ thẻ để thực hiện giao dịch.
Chọn số tài khoản hoặc số thẻ phù hợp để giao dịch
Bấm vào đường dẫn Tạo số token để lấy số token.

Sau khi bấm vào đường dẫn, màn hình sẽ hiển thị cửa sổ mới để khách hàng nhập liệu số thẻ
Người thụ hưởng.
Nhập Số thẻ MasterCard của Người thụ hưởng vào trường Số thẻ Người thụ hưởng và nhập
kết quả phép tính ở trường Mã xác nhận. Bấm Thực hiện để lấy số token.

Màn hình hiển thị số token thẻ như bên dưới:

Sử dụng số token này và nhập liệu tại trường Số token trên màn hình của MB, nhập Số tiền
cần chuyển ở trường Số tiền, ghi nội dung chuyển tiền ở trường Diễn giải. Bấm Tiếp tục để
thực hiện giao dịch.

Bước
3.2

Chọn nguồn thanh toán Từ tài khoản hoặc Từ thẻ để thực hiện giao dịch.
Chọn số tài khoản hoặc số thẻ phù hợp để giao dịch
Chọn số thẻ cần chuyển tại trường Đến Người thụ hưởng.
Nhập số tiền cần chuyển và Ghi chú cần thiết. Bấm Tiếp tục để thực hiện giao dịch.

Bước 4

Kiểm tra lại thông tin đã nhập liệu. Nếu muốn thay đổi thì trở lại màn hình trước đó để điều
chỉnh.
Nhập SMS OTP và bấm Tiếp tục để hoàn tất giao dịch của Bước 3.1 và 3.2

