
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XÁC THỰC TRỰC TUYẾN - eKYC 

1. Áp dụng: Đối với trường hợp KH chưa có thông tin tại Sacombank; hoặc KH đã có thông tin tại 

Sacombank 

2. Các bước thực hiện: 

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. Thực hiện hành động khuôn mặt theo yêu cầu 



 

 

 

- 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. Với điểm tỷ lệ so sánh 

hình ảnh khuôn mặt đạt theo quy định trong từng thời kỳ, KH sẽ thực hiện tiếp bước e 

 

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

    
f. Xác thực OTP 



 

 

Điều kiện để thực hiện xác thực trực tuyến 

• Đối với KH mới chưa sử dụng dịch vụ tại Sacombank  

- Chưa có thông tin trên CRM  

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

- KH xác thực thành công và nhân viên thực hiện kiểm tra thông tin 

• Đối với KH hiện hữu tại Sacombank, so sánh 4 thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện 

thoại và số CMND/CCCD 

- Nếu trùng cả 4 thông tin và KH có đang sử dụng EB/Thẻ → Xác thực thành công, nhân 

viên không cần thực hiện kiểm tra thông tin 

- Nếu trùng cả 4 thông tin và KH không có sử dụng EB/Thẻ → Xác thực thành công và nhân 

viên thực hiện kiểm tra thông tin 

- Nếu trùng CMND/CCCD nhưng các thông tin còn lại không trùng khớp → Yêu cầu ra quầy 

CN/PGD để hỗ trợ 

- Nếu trùng cả 3 thông tin nhưng CMND/CCCD không trùng →Yêu cầu ra quầy CN/PGD để 

hỗ trợ 

Luồng xử lý khi thực hiện xác thực trực tuyến 

- Sau khi thực hiện xác thực trực tuyến thành công và trước khi kiểm tra thông tin thành công, KH 

có thể thực hiện các giao dịch thanh toán trên ứng dụng. 

- Nhân viên 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. 

- Đối với trường hợp KH hiện hữu nhưng mã KH là KH chuẩn → Không cần kiểm tra thông tin hoặc 

duyệt thành công → Xác thực cấp 2 

- Đối với trường hợp KH hiện hữu nhưng mã KH là KH vãng lai → Khi duyệt thành công sẽ chuyển 

trạng thái thành KH hiện hữu, đồng thời cập nhật thông tin địa chỉ email, nghề nghiệp, chức vụ 

của KH sang T24 → Xác thực cấp 1 

- Đối với trường hợp KH mới chưa có thông tin tại Sacombank → Khi duyệt thành công sẽ tạo mã 

KH → Xác thực cấp 1 


