
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SACOMBANK PAY 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. TẢI ỨNG DỤNG 

Truy cập Google Play/App Store tìm “Sacombank Pay” và chọn cài đặt/hoặc cập nhật đối với KH đã sử 

dụng 

 

 

2. ĐĂNG KÝ – ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG 

- Đăng ký mới: đăng ký bằng số điện thoại, họ tên, ngày tháng năm sinh → Xác thực OTP được gửi 

qua SMS → Tạo mPass 

- Đăng nhập:  

• Cách 1: Chọn Quản lý tài khoản  sau đó chọn chức năng “Đăng nhập”  

• Cách 2: Chọn chức năng bất kỳ để chuyển đến màn hình đăng nhập 

 Nhập số điện thoại và mPass/sinh trắc học nếu đã bật sinh trắc học 

- Quên mPass: 

• Đối với trường hợp người dùng quên mPass để thực hiện đăng nhập, giao dịch, người dùng chọn 

chức năng “Quên mPass” để thực hiện: 

Nhập số điện thoại 

Nhập mã xác thực OTP (OTP được gửi về số điện thoại của người dùng) 

Tạo mPass mới 

• Nếu Tài khoản đã xác thực email sẽ yêu cầu nhập địa chỉ email đúng đã xác thực trước đó sau 

bước nhập số điện thoại 

→ Truy cập vào địa chỉ email để xác nhận thông tin 

→ Sau khi xác nhận thành công hệ thống sẽ gửi OTP về số điện thoại của người dùng  

3. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 



 

 

- Màn hình trang chủ:  

• Quản lý thẻ và tài khoản: để xem thông tin các thẻ,tài khoản Sacombank đã liên kết (tùy chỉnh 

mặc định, kích hoạt/khóa/mở khóa, tạo/đổi mã PIN, số dư, lịch sử, sao kê, thông tin thẻ) và thẻ 

ngân hàng khác đã liên kết 

• Vay tiêu dùng: đăng ký và quản lý, thanh toán, tất toán khoản vay 

• Chuyển tiền: chuyển đến số điện thoại, số thẻ, số tài khoản 

• Tiết kiệm: mở và quản lý các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 

• Các chương trình khuyến mãi mới 

- Màn hình chi tiêu: tất cả chức năng giao dịch, thanh toán, đặt vé, lì xì, khác 

- Màn hình khám phá: tìm kiếm Chi nhánh, phòng giao dịch, ATM và các chương trình khuyến mãi 

- Màn hình quản lý tài khoản: xem thông tin cá nhân, quản lý thẻ/tài khoản, liên kết thẻ và tài khoản, 

cài đặt thông tin (cập nhật mPass, bật/tắt đăng nhập sinh trắc học),… 

 

4. LIÊN KẾT XÁC THỰC 

Đối với tài khoản chưa xác thực, để thực hiện xác thực → Chọn  để truy cập quản lý tài khoản, 

và thực hiện các cách sau: 

4.1. Đối với trường hợp KH đã có thông tin tại Sacombank 

a. Chọn “Xác thực ngay” – chọn “Liên kết thẻ và tài khoản” 

 

b. Hoặc Chọn “Liên kết thẻ và tài khoản” 

 

c. Hoặc Chọn “Quản lý thẻ và tài khoản” sau đó chọn thêm thẻ/TK  



 

 

 

 

 Tiếp tục KH có thể chọn 1 trong cách để thực hiện xác thực bằng thông tin cá nhân hoặc 

thông tin thẻ 

   



 

 

 

  
 

 

Điều kiện để liên kết bằng thông tin cá nhân: 

- Phải có thông tin trên hệ thống thẻ và trùng khớp trên hệ thống T24 

- Phải có sử dụng phương thức xác thực EB đang hoạt động (SMS, mSign, Token) 

Điều kiện để liên kết bằng thông tin thẻ: 

- Thẻ không được khóa, hết hạn 

- Thông tin trùng khớp trên hệ thống thẻ 

- Phương thức xác thực đang hoạt động (SMS, SMSTTT, mSign, Token) 

4.2. Đối với trường hợp KH chưa có thông tin tại Sacombank – thực hiện xác thực trực tuyến 

a. Truy cập quản lý tài khoản, chọn xác thực ngay 

 

b. Chọn xác thực trực tuyến 



 

 

 

c. Chụp mặt trước và mặt sau hình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân 

                     

d. Kiểm tra thông tin cá nhân và nhập các thông tin theo yêu cầu 

 



 

 

e. Thực hiện hành động khuôn mặt theo yêu cầu 

 

f. Xác thực OTP 

 

Điều kiện để thực hiện xác thực trực tuyến 

- Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ tại Sacombank – chưa có thông tin trên CRM 

- Khách hàng không trùng trong chương trình AML Express của Sacombank 

- Hình ảnh CMND/CCCD cần chụp rõ, không áp dụng các loại giấy tờ giả, cắt góc, đục lỗ 

- Hệ thống tự động so sánh hình ảnh khuôn mặt trên CMND/CCCD và khuôn mặt khi thực hiện các 

hành động theo yêu cầu để đưa ra số điểm tỷ lệ. 

Luồng xử lý khi thực hiện xác thực trực tuyến 

- Với điểm tỷ lệ so sánh hình ảnh khuôn mặt đạt theo quy định trong từng thời kỳ, sau khi thực hiện 

xác thực trực tuyến thành công, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán trên ứng dụng. 

- Trung Tâm Thẻ sẽ hậu kiểm kiểm tra thông tin Khách hàng trên hệ thống, và sẽ duyệt nếu thông tin 

Khách hàng cung cấp đúng thông tin → Khách hàng sẽ thực hiện thêm các giao dịch tương đương 

rút tiền mặt 

- Đối với trường hợp không thành công, Khách hàng đến quầy Chi nhánh/Phòng giao dịch để thực hiện 

định danh tại quầy. 

5. XEM THÔNG TIN THẺ SACOMBANK PAY/ THẺ MASTERCARD PHÁT HÀNH NHANH 



 

 

Chọn  để truy cập quản lý tài khoản 

Chọn “Quản lý thẻ và tài khoản” 

Chọn thẻ Sacombank Pay/ thẻ Mastercard phát hành nhanh 

Chạm vào hình thẻ  

6. Xác thực mPass thành công sẽ hiển thị thông tin thẻ. Để xem CVV bấm vào icon  

 

 

7. XEM SỐ DƯ TÀI KHOẢN SACOMBANK PAY 

Cách 1: Từ màn hình trang chủ, vuốt từ trên xuống sẽ hiển thị thông tin số dư tài khoản Sacombank Pay 

 



 

 

Cách 2: Vào quản lý tài khoản chọn “Quản lý thẻ và tài khoản” sau đó chọn thẻ Sacombank Pay và chọn 

icon  tại trường số dư/HM khả dụng để xem số dư 

    

8. CHỨC NĂNG TRUY CẬP NHANH 

Tại chức năng này, KH chọn “QR Code” để thực hiện giao dịch thanh toán QR, rút tiền QR, chuyển tiền 

QR và xem mã QR cá nhân 

  

9. HÌNH THỨC XÁC THỰC GIAO DỊCH 

Tất cả giao dịch chuyển tiền, trao yêu thương, nạp tiền: yêu cầu xác thực qua OTP (SMS, mSign, Token) 

Tất cả giao dịch thanh toán: 

• Đối với giao dịch dưới 3 triệu đồng: yêu cầu xác thực qua mPass 



 

 

• Đối với giao dịch từ 3 triệu đồng: yêu cầu xác thực qua OTP (SMS, mSign, Token) 

10. HẠN MỨC GIAO DỊCH 

Loại giao dịch Hạn mức TK  

Sacombank Pay 

Tài khoản 

thanh toán 

Thẻ 

Nạp tiền vào TK 

Sacombank Pay 

HMGD/lần N/A 30 - Thẻ Sacombank: theo 

quy định hạn mức thẻ 

- Thẻ ngân hàng khác 

có hỗ trợ 3D Secure: 

100 

- Thẻ ngân hàng khác 

không hỗ trợ 3D Secure: 

5 

HMGD/ngày N/A 100 - Thẻ Sacombank: theo 

quy định hạn mức thẻ 

- Thẻ ngân hàng khác 

có hỗ trợ 3D Secure: 

300 

- Thẻ ngân hàng khác 

không hỗ trợ 3D Secure: 

5 

Rút tiền tại ATM (QR 

Cash) 

HMGD/lần 10 N/A 10 

HMGD/ngày 50 N/A Theo quy định hạn mức 

thẻ 

Rút tiền từ TK 

Sacombank Pay về 

thẻ/tài khoản đã liên kết 

HMGD/lần 100 N/A N/A 

HMGD/ngày 300 N/A N/A 

Chuyển tiền/trao yêu 

thương 

HMGD/lần 30 30 Theo quy định hạn mức 

thẻ 

HMGD/ngày 100 

Thanh toán thẻ tín dụng HMGD/lần 30 Theo quy định 

hạn mức tài 

khoản 

Theo quy định hạn mức 

thẻ 



 

 

HMGD/ngày 100 Theo quy định 

hạn mức tài 

khoản 

Theo quy định hạn mức 

thẻ 

Nạp tiền điện thoại/Mua 

thẻ cào 

HMGD/lần 0.5 0.5 0.5 

HMGD/ngày - Nguồn từ thẻ: 2.5 

  - Tổng các nguồn: 5 

Thanh toán hóa đơn/đặt 

vé/mua sắm trực 

tuyến/Loship giao đồ ăn 

HMGD/lần 30 30 30 

HMGD/ngày 100 100 100 

Quà tặng Got it/Urbox/ 

Mua hộ vé số Vietlott 

HMGD/lần 30 30 10 

HMGD/ngày 100 100 50 

Thanh toán tại POS (QR 

Code) 

HMGD/lần 30 30 Theo quy định hạn mức 

thẻ 

HMGD/ngày 100 100 Theo quy định hạn mức 

thẻ 

Thẻ trả trước 

Sacombank Pay thanh 

toán giao dịch trực tuyến 

HMGD/lần 30 N/A N/A 

HMGD/ngày 30 N/A N/A 

Lưu ý: 

- Thẻ tín dụng chỉ được phép thực hiện các giao dịch thanh toán, không hỗ trợ thực hiện nạp tiền/chuyển 

tiền/trao yêu thương 

- TK Sacombank Pay thanh toán giao dịch trực tuyến yêu cầu xác thực theo hình thức đã đăng ký tại 

ngân hàng (SMS OTP, mSign, Token) 

- TK Sacombank Pay chưa xác thực không hỗ trợ thực hiện giao dịch 

- Tổng hạn mức giao dịch TK Sacombank Pay xác thực trực tuyến thực hiện trên ứng dụng (không bao 

gồm giao dịch nạp tiền) là 100 triệu đồng/tháng. 

 

 



 

 

II. HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG 

1. NẠP TIỀN 

 



 

 

 

 

2. CHUYỂN TIỀN 

a. ĐẾN SỐ ĐIỆN THOẠI 

Nạp tiền bằng thẻ ngân hàng khác/Liên kết thẻ ngân hàng khác: chỉ áp dụng thẻ thanh toán/thẻ trả trước định danh ngân hàng khác có hỗ trợ giao dịch trực tuyến. 



 

 

   

b. ĐẾN SỐ TÀI KHOẢN 



 

 

 

c. ĐẾN SỐ THẺ 



 

 

    

d. CHUYỂN TIỀN QR 



 

 

 

3. NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI 



 

 

   

4. MUA MÃ ĐIỆN THOẠI 



 

 

     

5. RÚT TIỀN TỪ TK SACOMBANK PAY VỀ THẺ/TK ĐÃ LIÊN KẾT 



 

 

 

6. RÚT TIỀN QR 

- Tại ATM Sacombank chọn phím 9 → Chọn chức năng “Rút tiền QR” để hiển thị mã QR trên màn hình ATM 



 

 

   

7. THANH TOÁN HÓA ĐƠN 



 

 

   

8. THANH TOÁN QR 

Áp dụng thanh toán QR chuẩn quốc tế Visa, Mastercard, UPI, JCB 

Áp dụng thanh toán QR chuẩn nội địa Napas, chuẩn Sacombank và VNPAY QR (Không áp dụng nhập mã giảm giá CTKM của VNPAY) 



 

 

   

9. THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG 



 

 

   

     Lưu ý: Trường dư nợ cuối kỳ sẽ được cập nhật qua giờ chạy batch theo đúng số tiền khách hàng còn nợ trong kỳ sao kê. 

10. CHIA HÓA ĐƠN 



 

 

  



 

 

    

11. NHẮC CHUYỂN TIỀN 



 

 

  

 



 

 

12. MUA VÉ MÁY BAY 

Chọn chuyến bay và điền thông tin hành khách, sau đó tiến hành thanh toán 

   
 

13. MUA VÉ XEM PHIM 

Chọn phim và chọn ghế ngồi. Điền thông tin khách hàng nhận thông tin vé. Sau đó tiến hành thanh toán 



 

 

   

14. ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN 

Tìm kiếm theo địa chỉ và đặt thông tin phòng theo nhu cầu, nhập thông tin hành khách, sau đó tiến hành thanh toán 



 

 

   

15. ĐẶT VÉ XE/ VÉ TÀU 

Tìm kiếm chuyến xe/ tàu theo nhu cầu, nhập thông tin hành khách và tiến hành thanh toán 



 

 

   

16. TRẢ GÓP 



 

 

     



 

 

   

17. VAY TIÊU DÙNG 



 

 

     



 

 

     

18. TRAO YÊU THƯƠNG 



 

 

     

19. THẺ THÀNH VIÊN 



 

 

     



 

 

  

20. ĐỔI QUÀ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT SACOMBANK SAPPHIRE 

Chọn chức năng “Khách hàng thân thiết” tại Khám phá hoặc mục “Dịch vụ ngân hàng” của Giao dịch 



 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Xem thông tin điểm KHTT tích lũy • Chọn chức năng “Đổi quà 

tặng”, sẽ hiển thị loại quà đủ 

điểm để đổi 

• Chọn loại quà muốn đổi 

• Lưu ý đổi điểm năm trước chỉ 

có hạn đến tháng 3 hàng năm 

 

• Nhập thông tin theo yêu cầu 

của từng loại quà tặng 

• Chọn số lượng quà muốn đổi 

• Xác nhận đổi điểm 

 

Xem thông tin các quà tặng đã đổi 

 



 

 

 

 

21. MỞ THẺ TÍN DỤNG 

Chọn chức năng “Mở thẻ tín dụng” tại mục Khác của Giao dịch 

                                                                               

 

 

1. Mở thẻ tín dụng phi vật lý phát hành nhanh Mastercard Gold (áp dụng cho KH thỏa điều kiện theo TB vv triển khai hình thức phát hành nhanh cho 

thẻ tín dụng Mastercard Gold) 

Nhập/Kiểm tra thông tin cá nhân 

để mở thẻ 
Chọn loại thẻ mở: Phi vật lý hoặc 

vật lý 



 

 

                                                                       

 

 

 

2. Mở thẻ tín dụng vật lý hoặc phi vật lý đối với KH không thỏa trường hợp 1 

• Nhập hạn mức mong muốn  

• Chọn địa chỉ nhận thẻ: công ty, 

thường trú, tạm trú hoặc 

CN/PGD 

 

Sau khi gửi yêu cầu và xác thực thành 

công, sẽ có thông báo phát hành thẻ 

thành công qua Sacombank Pay và SMS 

Hướng dẫn KH liên kết và kích hoạt thẻ  Sau khi liên kết: 

• Chạm vào hình thẻ để xem thông tin thẻ 

• Tùy chỉnh thẻ/TK để kích hoạt thẻ giao dịch  



 

 

                                                                                

 

 

 

 

22. BẢO HIỂM DU LỊCH LIBERTY  

Đối với trường hợp KH đã có thẻ tín dụng sẽ yêu cầu: 

• Nhập hạn mức mong muốn  

• Chọn địa chỉ nhận thẻ: công ty, thường trú, tạm 

trú hoặc CN/PGD 

Đối với trường hợp KH mở mới: 

• Chọn tỉnh/thành phố sinh sống 

• Chọn mức thu nhập 

Sau khi xác thực thành công, sẽ thông báo gửi 

yêu cầu thành công 

Và dữ liệu KH sẽ được Sacombank gọi điện tư 

vấn và thu thập hồ sơ theo quy trình 



 

 

                                                            

 

 

23. TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN 

1. Mở tiết kiệm có kỳ hạn: Chức năng này không hỗ trợ Khách hàng (KH) vô danh, KH định danh bằng cách liên kết với Tài khoản thanh toán (TKTT) 

của Sacombank.   

Chọn điểm đến, loại hình hợp đồng 

Và thời gian chuyến đi 

Chọn gói bảo hiểm  

phù hợp nhu cầu 
Nhập thông tin chủ hợp đồng 

Và xác nhận thông tin 

Chọn nguồn tiền và thanh toán 

Khi thành công, Liberty sẽ gửi thông tin hợp 

đồng đến địa chỉ email KH đăng ký 



 

 

 

 

 

 

Chọn chức năng “Tiết kiệm” 
Chọn Mở mới tiết kiệm có kỳ hạn 

 

- Chọn nguồn tiền từ TKTT đã liên kết 
- Nhập số tiền muốn gửi tiết kiệm với quy định: 

• Tối thiểu: 1.000.000 VND 

• Tối đa: 500.000.000 VND 
- Phương thức lãnh lãi mặc định: cuối kỳ 

- Phương thức tái tục mặc định: Tự động tái 
tục vốn & lãi 

- Chọn kỳ hạn sẽ hiển thị các kỳ hạn hiện có 
và lãi suất tương ứng  

- Nhập tên gợi nhớ (nếu có) 



 

 

 - Lãi đến hạn dự kiến: hệ thống sẽ tự động 
hiển thị 

- Nhấp chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với điều 
kiện và điều khoản sử dụng của 
Sacombank” 

  

              

 

Nhập mã xác thực OTP theo hình thức đăng ký tại ngân 
hàng (mSign, Token, SMS) 
 
 
 
  

      Hiển thị thông báo “Mở mới thành công mở thành công  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Truy vấn/Tất toán tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hiển thị danh sách các khoản tiết kiệm (hiện tại, chỉ 
hiển thị các khoản tiết kiệm KH gửi trên Sacombank 
pay, tài khoản gửi tại quầy và EB chưa hiển thị, phiên 
bản mới sẽ cập nhật thêm tính năng hiển thị đầy đủ 
TK mở trên tất cả các kênh) 

Chọn vào khoản tiết kiệm để xem thông tin tiết kiệm. 

Chọn dấu  để thực hiện thao tác xem “Lịch sử 
tiền gửi” hoặc “Tất toán tiết kiệm” 

 

 

 

 

 
Chọn xem Lịch sử tiền gửi Chọn Tất toán sổ tiết kiệm Kiểm tra lại thông tin tất toán trước khi xác nhận. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nhập mã xác thực OTP theo hình thức đăng ký tại 
ngân hàng (mSign, Token, SMS) 

Hiển thị thông báo “Tất toán thành công” Nếu trường hợp tài khoản bị phong tỏa sẽ thông 
báo tất toán thất bại 

 

24. MUA SẮM TRỰC TUYẾN 

  



 

 

                                                                                                                

 

 

Tìm sản phẩm mong muốn mua Chọn sản phẩm mong muốn mua 

cho vào giỏ hàng 

Chọn địa chỉ nhận hàng. Kiểm tra 

lại thông tin sản phẩm số tiền 

thanh toán 

Chọn nguồn tiền thanh toán và 

xác thực giao dịch 



 

 

                                                        

 

 

 

25. MUA HỘ VÉ SỐ VIETLOTT 

Thông báo giao dịch thành công Vào quản lý đơn hàng để xem tình trạng đơn hàng đang chờ giao hàng, 

đã giao hoặc hủy.  

Các vấn đề liên quan đến sản phẩm vui lòng liên hệ tổng đài VNPAY để 

được hỗ trợ: 1900555577 



 

 

                                                                                  

 

Truy cập chức năng, chọn loại vé 

số muốn mua 

Chọn các dãy số theo ý muốn và 

đặt vé 

Kiểm tra lại dãy số và chọn thanh toán Điền các thông tin cá nhân và đồng ý 

Điều kiện điều khoản sử dụng 



 

 

                                                                                                                              

 

 

26. LOSHIP GIAO ĐỒ ĂN 

Thông báo đây là dịch vụ do công ty Mobilott cung cấp, thông tin liên hệ cần hỗ trợ 

Chọn nguồn tiền thanh toán và xác thực 

Truy cập chức năng, xem kết quả quay 

số và kiểm tra lại lịch sử vé đã đặt 



 

 

                                                                                                              
 

 

 

 

Chọn cửa hàng và đồ ăn  

 

Chọn địa chỉ nhận hàng 

 

Kiểm tra lại thông tin và thông tin người nhận 

 



 

 

                                                                                           
 

 

27. QUÀ TẶNG ĐIỆN TỬ URBOX 

Chọn/Nhập mã ưu đãi 

 

Chọn nguồn tiền thanh toán 

 

Xem lại lịch sử đặt hàng 



 

 

                                                                               
 

 

 

 

Chọn danh mục quà tặng mong muốn 

 

Chọn thương hiệu quà tặng 

 

Chọn loại voucher 

 

Chọn số lượng voucher 

 



 

 

                                                                           
                     

 

 

28. THAM GIA SACOMBANK 

RUNNERS CLUB 

Chọn nguồn tiền và xác nhận thanh toán 

 

Xem lại quà tặng đã mua 

 

Hiển thị danh sách quà đã mua 

 



 

 

                                                  

 

 

Chọn tham gia chạy bộ từ banner  

tại trang chủ 

 

Đăng nhập tài khoản Sacombank Runners 

Club 

Hoặc chọn đăng ký nếu chưa có tài khoản 

 

Đăng ký theo các thông tin 

cá nhân 

 

Sau khi đăng ký hoặc đăng nhập 

thành công sẽ hiển thị phần quản lý 

thông tin chạy bộ của người dùng 

 



 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn đăng ký giải chạy để 

tham gia 

 

Truy cập https://www.sacombankrunnersclub.com/ đăng nhập tài khoản Sacombank Runner Club để kết 

nối ứng dụng Strava, sau đó truy cập lại Sacombank Pay theo dõi thông tin chạy 

https://www.sacombankrunnersclub.com/

