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HƯỚNG DẪN  SỬ DỤNG INTERNET BANKING KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Thao tác thực hiện Màn hình giao dịch 

I. Quản lý tài khoản 

1.1. Chức năng Thông tin tài khoản  

- Chọn Quản lý tài khoản\Thông tin tài khoản 

chương trình hiển thị màn hình thông tin tài khoản như hình. 

- Đề xem chi tiết thông tin tài khoản, chọn tài khoản cần xem 

 chương trình thị màn hình sao kê giao dịch của tài khoản đó. 
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1.2. Chức năng Sao kê tài khoản  

- Chọn Quản lý tài khoản\Sao kê tài khoảnchương trình hiển thị màn 

hình sao kê tài khoản như hình. 

 Chọn tài khoản cần xem sao kê. 

 Chọn Xem lịch sử lãi suất để xem lịch sử lãi suất của tài khoản 

đã chọn; hoặc  

 Chọn thời gian cần xem sao kê giao dịch, chọn Đồng ý 

chương trình hiển thị các giao dịch đã thực hiện thành công 

trong khoảng thời  gian đã chọn. 

Để in sao kê giao dịch, khách hàng chọn Bản để in chương 

trình hiển thị bản in sao kê tài khoản cho khách hàng. 
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1.3. Chức năng Tra cứu giao dịch 
 

- Chọn Quản lý tài khoản\Tra cứu giao dịchchương trình hiển thị màn 

hình tra cứu giao dịch. 

- Chọn thời gian cần tra cứu giao dịch, sau đó nhấn Đồng ý chương 

trình hiển thị thông tin các giao dịch đã thực hiện và trạng thái tương 

ứng: 

 Đối với các giao dịch đã hoàn tất: Để in chứng từ giao dịch, 

khách hàng chọn In chương trình hiển thị màn hình in Ủy 

nhiệm chi cho khách hàng. 

 Đối với các giao dịch ngân hàng đang xử lý: Để hủy giao dịch, 

khách hàng chọn Xóa chương trình hiển thị màn hình Hủy 

giao dịch để khách hàng thực hiện.  
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1.4. Chức năng Thay đổi hiển thị tài khoản 
 

- Chọn Quản lý tài khoản\Thay đổi hiển thị tài khoản. 

- Tick chọn cách hiển thị tài khoản mong muốn (có thể chọn đồng thời 

nhiều cách hiển thị tài khoản khác nhau). 

- Chọn Đồng ý để hoàn tất cập nhật cách hiển thị tài khoản; hoặc chọn 

Hủy để hủy giao dịch. 

 

 

1.5. Chức năng Đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch 
 

Chọn Quản lý tài khoản\Đăng ký thay đổi hạn mức giao dịch hiển thị 

màn hình thay đổi hạn mức giao dịch: 

1. Gói dịch vụ: Chọn gói dịch vụ xác thực đang sử dụng  chương trình 

tự động hiển thị Hạn mức tối đa theo quy định Vietbank, Hạn mức 

hiện tại để khách hàng kiểm tra lại. 

2. Hạn mức đăng ký mới: Nhập hạn mức giao dịch mới (tối đa bằng hạn 

mức theo quy định của Vietbank). 

3. Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch; hoặc chọn Hủy để hủy bỏ giao 

dịch.  
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1.6. Chức năng Tra cứu hạn mức giao dịch 
 

- Chọn Quản lý tài khoản\Tra cứu hạn mức giao dịchchương trình 

hiển thị thông tin về Ngày giao dịch, Hạn mức đăng ký, Hạn mức đã sử 

dụng, Hạn mức còn lại để khách hàng kiểm tra. 

Ghi chú: Trường hợp khách hàng sử dụng đồng thời nhiều phương pháp 

xác thực, mục Hạn mức đăng ký sẽ hiển thị hạn mức của gói xác thực 

cao nhất. 

- Để xem chi tiết các giao dịch đã thực hiện trong ngày, chọn Chi tiết giao 

dịchchương trình tự động hiển thị các giao dịch đã thực hiện. 

 

 

 

II. Quản lý giao dịch 

2.1. Chức năng Chuyển khoản trong hệ thống Vietbank 

Chọn Quản lý giao dịch\Chuyển khoản/Chuyển tiền\ Chuyển khoản 

trong Vietbank hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển khoản: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Tài khoản ghi có: 

 Chọn Lấy từ danh sách: chọn cá nhân/tổ chức nhận tiền mong 

muốn từ danh sách thụ hưởng đã đăng ký (để đăng ký tài khoản 

thụ hưởng trong Vietbank, thực hiện theo hướng dẫn tại mục 

Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong Vietbank); hoặc 

 Chọn Nhập tài khoản: nhập số tài khoản cá nhân/tổ chức nhận 

tiền chương trình hiển thị thông tin họ tên người nhận để 

khách hàng kiểm tra. 

3. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 
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4. Nội dung giao dịch: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

5. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

6. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP SMS gửi qua số ĐTDĐ của 

khách hàng. 

Trường hợp xác thực bằng Token: nhập mã xác thực OTP Token 

vào mục OTP Token như hình bên dưới: 

 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.2. Chức năng Chuyển khoản ngoài hệ thống Vietbank 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Chuyển khoản/Chuyển tiền\ Chuyển khoản 

đến ngân hàng khác hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển khoản: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Tài khoản ghi có: 

Tên chủ tài khoản: Chọn tên cá nhân/tổ chức cần chuyển tiền đến từ 

danh sách tài khoản thụ hưởng đã đăng ký chương trình sẽ tự động 

hiển thị các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng nhận, tỉnh/thành 

phố nơi mở tài khoản của cá nhân/tổ chức nhận tiền. 

Trường hợp chưa đăng ký danh sách tài khoản thụ hưởng, nhấn chọn 

 trên màn hình để chuyển sang màn hình đăng ký thông tin 

tài khoản thụ hưởng. 

3. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

4. Nội dung: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

5. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

6. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP SMS gửi qua số ĐTDĐ của 

khách hàng. 

Trường hợp xác thực bằng Token: nhập mã xác thực OTP Token 

vào mục OTP Token như hình  bên dưới: 

 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.3. Chức năng Chuyển khoản nhanh đến ngân hàng khác 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Chuyển khoản/Chuyển tiền\ Chuyển khoản 

NHANH đến ngân hàng hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển 

khoản: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Ngân hàng thụ hưởng: Chọn ngân hàng thụ hưởng từ danh sách sẵn 

có. 

3. Chuyển khoản đến: Chọn chuyển khoản đến tài khoản TGTT hoặc 

chọn chuyển khoản đến số thẻ người nhận. 

4. Số tài khoản/Số thẻ thụ hưởng: Nhập số tài khoản (trường hợp 

chuyển đến tài khoản TGTT); hoặc nhập số thẻ - số dập nổi trên mặt 

thẻ (trường hợp chuyển khoản đến số thẻ). 

5. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

6. Nội dung giao dịch: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

7. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

8. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch.  
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện giao dịch: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP Token: nhập mã xác thực OTP Token. 

Trường hợp xác thực bằng OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP 

SMS gửi qua số ĐTDĐ của khách hàng. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.4. Chức năng chuyển khoản đến người nhận bằng CMND/Passport 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Chuyển khoản/Chuyển tiền\ Chuyển khoản 

bằng CMND/Passport hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển khoản: 

1. Tài khoản đơn vị trả tiền: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Tên người nhận tiền: Nhập đầy đủ, chính xác họ tên người nhận 

tiền. 

3. Nhận bằng: Tick chọn nhận bằng CMND hoặc Passport. 

4. Số CMND: Nhập thông tin số CMND/Passport của người nhận. 

5. Nơi cấp CMND: Nhập nơi cấp CMND. 

Ghi chú: Trường hợp nhận bằng Passport: khách hàng nhập đầy đủ 

thông tin ngày cấp, nơi cấp, thời hạn hiệu lực của Passport. 

6. Nhận tại tỉnh/thành phố: Chọn tỉnh/thành phố nơi nhận tiền. 

7. Ngân hàng: Chọn ngân hàng nơi người nhận đến nhận tiền. 

8. Chi nhánh: Chọn chi nhánh/PGD ngân hàng nhận tiền.  

9. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

10. Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

11. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

12. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP Token: nhập mã xác thực OTP Token. 

Trường hợp xác thực bằng OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP 

SMS gửi qua số ĐTDĐ của khách hàng 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.5. Chức năng Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong Vietbank 
 

Chọn Chuyển khoản/Chuyển tiền\Tài khoản thụ hưởng trong 

Vietbankxuất hiện màn hình đăng ký như sau: 

 

- Để đăng ký tài khoản thụ hưởng trong Vietbank, nhấn chọn 

hiển thị màn hình đăng ký như hình bên. 

- Tài khoản ghi có: Nhập số tài khoản nhận tiền, sau đó nhấn Đồng ý để 

chương trình cập nhật tài khoản vừa đăng ký vào danh sách tài khoản thụ 

hưởng trong Vietbank. 
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- Để xóa thông tin tài khoản thụ hưởng đã đăng ký, chọn Xóa, sau đó nhấn 

chọn OK khi màn hình xuất hiện hộp thoại Bạn chắc chắn chấp nhận 

xóa? 

 

2.6. Chức năng đăng ký tài khoản thụ hưởng ngoài Vietbank 
 

Chọn Chuyển khoản/Chuyển tiền\Tài khoản thụ hưởng ngoài Vietbank 

hiển thị màn hình như sau: 
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Để đăng ký tài khoản thụ hưởng ngoài Vietbank, nhấn chọn 

hiển thị màn hình đăng ký như hình bên: 

1. Tên đơn vị thụ hưởng: Nhập tên cá nhân/tổ chức thụ hưởng. 

2. Tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản của cá nhân/tổ chức thụ 

hưởng. 

3. Tỉnh/Thành phố: Chọn Tỉnh/Thành phố nơi mở tài khoản của cá 

nhân/tổ chức nhận thụ hưởng. 

4. Tại ngân hàng: Chọn ngân hàng mở tài khoản của cá nhân/tổ chức thụ 

hưởng. 

5. Chi nhánh: Chọn chi nhánh mở tài khoản của cá nhân/tổ chức nhận. 

6. Chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch đăng ký. 
 

Để xóa thông tin tài khoản thụ hưởng đã đăng ký, thực hiện như sau: 

- Chọn Chuyển khoản/Chuyển tiền\Tài khoản thụ hưởng ngoài 

Vietbank hiển thị màn hình đăng ký tài khoản thụ hưởng. 

- Chọn thông tin cần điều chỉnh và thực hiện sửa/xóa tùy theo nhu cầu. 
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2.7. Chức năng Mở tài khoản tiết kiệm online 
 

Chọn Quản lý tài khoản\Tiết kiệm online\Mở tài khoản tiết kiệm online 

xuất hiện màn hình như sau: 

1. Tên tài khoản: Chọn sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với kỳ hạn mở mong 

muốn (tuần/tháng) từ danh sách sẵn có. 

Để tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm online, khách hàng nhấn chọn 

. 

2. Tài khoản: Chọn tài khoản trích tiền phù hợp. 

3. Số tiền: Nhập số tiền gửi tiết kiệm mong  muốn. 

4. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 

Lưu ý:  

- Khi mở tài khoản tiết kiệm online, chương trình mặc định chỉ thị tái 

tục của tài khoản khi đến hạn là tái ký toàn bộ gốc và lãi sang kỳ 

hạn mới tương đương kỳ hạn ban đầu. 

- Để thay đổi chỉ thị tái tục này, khách hàng sử dụng tính năng Cập 

nhật chỉ thị tái tục (chỉ thực hiện sau khi hoàn tất thao tác mở tài 

khoản tiết kiệm online). 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch để đảm bảo tính chính xác của giao 

dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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Thao tác thực hiện Màn hình giao dịch 

2.8. Chức năng cập nhật chỉ thị tái tục 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Tiết kiệm online\Cập nhật chỉ thị tái tục hiển 

thị màn hình cập nhật chỉ thị tái tục như sau: 

1. Số tài khoản: Chọn tài khoản tiết kiệm online cần cập nhật chỉ thị tái 

tục. 

2. Chỉ thị tái tục cho tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: Chọn chỉ thị tái tục 

cần cập nhật. 

Ghi chú: Chương trình mặc định chỉ thị tái tục của tài khoản khi đến 

hạn là tái ký toàn bộ gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn 

ban đầu. Do đó để cập nhật chỉ thị tái tục, khách hàng chọn chỉ thị Tái 

tục gốc sang kỳ hạn mới, lãi chuyển vào tài khoản thanh toán như hình 

mình họa. 

3. Tài khoản: Chọn tài khoản thanh toán để nhận tiền lãi phát sinh. 

4. Mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

5. Chọn Đồng ý để hoàn tất việc cập nhật chỉ thị tái tục; hoặc Hủy để hủy 

bỏ giao dịch. 
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2.9. Chức năng tất toán tài khoản tiết kiệm online 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Tiết kiệm online\Tất toán tài khoản tiết kiệm 

online hiển thị màn hình tất toán tài khoản tiết kiệm online như sau: 

1. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn\Số tài khoản: Chọn tài khoản tiền gửi 

tiết kiệm online cần tất toán. 

2. Tài khoản nhận tiền\Số tài khoản: Chọn tài khoản thanh toán để 

nhận tiền sau khi tất toán. 

3. Mật khẩu: Nhập lại mật khẩu  đăng nhập. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch tất toán tài khoản; hoặc chọn Hủy 

để hủy bỏ giao dịch. 
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2.10. Chức năng thanh toán hóa đơn 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ thanh toán hóa đơn, sau đó chọn loại 

dịch vụ cần thanh toán (điện, nước, điện thoại…) chương trình hiển thị 

màn hình như sau: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản ghi nợ. 

Trường hợp Thanh toán hóa đơn truyền hình, khách hàng phải chọn 

thêm Hình thức thanh toán là Trả trước/Trả sau tùy theo gói dịch 

vụ đăng ký. 

2. Hóa đơn thanh toán: Chọn hóa đơn cần thanh toán từ danh sách các 

hóa đơn đã đăng ký trước đó chương trình tự động hiển thị công ty 

cung cấp dịch vụ, mã khách hàng, thông tin họ tên, địa chỉ khách 

hàng, chi tiết kỳ hóa đơn thanh toán, tổng tiền cần thanh toán để 

khách hàng kiểm tra. 

Ghi chú: Trường hợp hóa đơn cần thanh toán chưa được đăng ký, 

khách hàng chọn  và chọn tên công ty dịch vụ phù 

hợp, nhập mã khách hàng tương ứng và nhấn chọn Kiểm tra HĐ để 

chương trình kiểm tra thông tin của hóa đơn.  

3. Xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

4. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc 

Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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Tại màn hình xác thực giao dịch: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch thanh toán hóa đơn để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP Token: nhập mã xác thực OTP Token. 

Trường hợp xác thực bằng OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP 

SMS gửi qua số ĐTDĐ của khách hàng. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.11. Chức năng nạp tiền điện thoại 
 

Chọn Dịch vụ thanh toán hóa đơn\Nạp tiền ĐTDĐ trả trước xuất hiện 

màn hình nạp tiền đi động trả trước như sau: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản trích tiền. 

2. Số điện thoại nạp thẻ: Nhập số điện thoại cần nạp tiền. 

3. Danh sách thẻ: Chọn mệnh giá thẻ nạp phù hợp chương trình tự 

động hiển thị loại thẻ nạp, mệnh giá nạp và số tiền cần phải thanh toán 

tương ứng. 

4. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

5. Chọn Đồng ý để chuyển sang màn hình xác thực giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy bỏ giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch để đảm bảo tính chính xác của giao 

dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP Token: nhập mã xác thực OTP Token. 

Trường hợp xác thực bằng OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP 

SMS gửi qua số ĐTDĐ của khách hàng. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.12. Chức năng đăng ký nhắn tin thay đổi số dư 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ SMS Banking\Đăng ký nhắn tin thay 

đổi số dư chương trình hiển thị màn hình: 

 Trường hợp khách hàng đăng ký nhắn tin thay đôi số dư; hoặc cập 

nhật/thay đổi số ĐTDĐ nhận tin nhắn: 

1. Báo khi: Mặc định là thông báo khi  Số dư thay đổi. 

2. Trên tài khoản: Chọn tài khoản thanh toán cần thông báo biến động 

số dư. 

3. Bằng dịch vụ: Mặc định là thông báo qua Điện thoại di động. 

4. Gửi đến: Nhập số ĐTDĐ nhận tin nhắn thay đổi số dư. 

5. Xác nhận lại: Nhập lại số ĐTDĐ nhận tin nhắn thay đổi số dư. 

6. Chọn Đồng ý để hoàn tất việc đăng ký Nhắn tin thay đổi số dư; hoặc 

Hủy để hủy giao dịch. 

 Trường hợp khách hàng hủy dịch vụ nhắn tin thay đôi số dư: 

Khách hàng kiểm tra thông tin đăng ký tại Danh sách dịch vụ đã đăng 

ký, sau đó chọn Xóa để xóa thông tin đã đăng ký. 
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2.13. Chức năng đăng ký dịch vụ Mobile Banking (Vietbank M-Plus) 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ Mobile Banking\Đăng ký dịch vụ 

Mobile Banking chương trình hiển thị màn hình: 

1. Khách hàng kiểm tra thông tin: họ tên, số CMND, số điện thoại 

(chương trình mặc định là SĐT đăng ký nhận OTP SMS của khách 

hàng), đảm bảo thông tin hiển thị là chính xác. 

2. Yêu cầu: mặc định là Đăng ký dịch vụ Vietbank M-Plus. 

3. Chọn tài khoản: Chọn tài khoản TGTT để giao dịch trên Mobile 

Banking. 

4. Tick chọn vào biểu tượng  để xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý 

Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 

Vietbank. 

5. Nhập mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

6. Chọn Đăng ký để hoàn tất đăng ký dịch vụ; hoặc chọn Hủy đăng ký 

để hủy giao dịch. 
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2.14. Chức năng cấp lại mã kích hoạt dịch vụ Mobile Banking 

(Vietbank M-Plus) 

 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ Mobile Banking\cấp lại mã kích hoạt 

chương trình hiển thị màn hình: 

1. Khách hàng kiểm tra thông tin (họ tên, số CMND, số điện thoại), 

đảm bảo thông tin hiển thị trên màn hình là chính xác. 

(SĐT hiển thị trên màn hình là SĐT đăng ký dịch vụ Vietbank M-

Plus của khách hàng). 

2. Yêu cầu: mặc định là Cấp lại mã kích hoạt. 

3. Nhập mật khẩu đăng nhập: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch cấp lại mã kích hoạt; hoặc chọn 

Hủy để hủy giao dịch. 
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2.15. Chức năng Tạm khóa/Mở khóa dịch vụ Mobile Banking (Vietbank 

M-Plus)  

 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ Mobile Banking\Tạm khóa/mở khóa 

dịch vụ chương trình hiển thị màn hình: 

1. Khách hàng kiểm tra thông tin (họ tên, số CMND, số điện thoại), 

đảm bảo thông tin hiển thị trên màn hình là chính xác. 

(SĐT hiển thị trên màn hình là SĐT đăng ký dịch vụ Vietbank M-

Plus của khách hàng). 

2. Yêu cầu: Tick chọn vào yêu cầu tạm khóa dịch vụ. 

3. Nhập mật khẩu đăng nhập: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch tạm khóa dịch vụ; hoặc chọn 

Hủy để hủy giao dịch. 
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2.16. Chức năng Hủy dịch vụ Mobile Banking (Vietbank M-Plus) 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ Mobile Banking\Hủy dịch vụ chương 

trình hiển thị màn hình: 

1. Khách hàng kiểm tra thông tin (họ tên, số CMND, số điện thoại), 

đảm bảo thông tin hiển thị trên màn hình là chính xác. 

(SĐT hiển thị trên màn hình là SĐT đăng ký dịch vụ Vietbank M-

Plus của khách hàng). 

2. Yêu cầu: mặc định là Hủy dịch vụ Vietbank M-Plus. 

3. Nhập mật khẩu đăng nhập: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch hủy dịch vụ; hoặc chọn Hủy để 

hủy giao dịch. 

 

 

2.17. Chức năng Xem thông tin thẻ tín dụng 
 

- Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ thẻ tín dụng\Đăng ký tài khoản thẻ 

thụ hưởng\Thông tin thẻ chương trình hiển thị thông tin thẻ của 

khách hàng. 

- Để xem chi tiết các giao dịch phát sinh, click chọn số thẻ tương 
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ứnghiển thị màn hình như bên dưới: 

- Để xem thông báo giao dịch thẻ: chọn Tháng cần xem, sau đó chọn 

Đồng ý chương trình sẽ hiển thị thông báo giao dịch thẻ của khách 

hàng. 

- Để xem chi tiết giao dịch: chọn khoảng thời gian cần xem (theo 

ngày/tháng), sau đó chọn Đồng ýchương trình hiển thị chi tiết các giao 

dịch đã phát sinh. 
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2.18. Chức năng chuyển khoản vào tài khoản thẻ 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ thẻ tín dụng\Chuyển khoản vào tài 

khoản thẻ chương trình hiển thị màn hình: 

1. Tài khoản giao dịch: Chọn tài khoản trích tiền. 

2. Lấy từ danh sách: Chọn thẻ tín dụng cần thanh toán từ danh sách 

thẻ tín dụng đã đăng ký (để đăng ký tài khoản thụ hưởng trong 

Vietbank, thực hiện theo hướng dẫn tại Đăng ký tài khoản thẻ thụ 

hưởng). 

3. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

4. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

5. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc 

Hủy để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin để đảm bảo tính chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP SMS gửi qua số ĐTDĐ của 

khách hàng. 

Trường hợp xác thực bằng Token: nhập mã xác thực OTP Token 

vào mục OTP Token như hình  bên dưới: 

 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 

 

2.19. Chức năng Đăng ký tài khoản thẻ thụ hưởng 
 

- Chọn Quản lý giao dịch\Dịch vụ thẻ tín dụng\Đăng ký tài khoản thẻ 

thụ hưởng chương trình hiển thị màn hình 1. 

- Chọn  để chương trình hiển thị màn hình đăng ký thẻ thụ 

hưởng như hình 2: 

 Số thẻ Vietbank: Nhập số thẻ tín dụng cần thanh toán. 

 Họ tên chủ thẻ: Chương trình tự động hiển thị họ tên chủ thẻ 

sau khi khách hàng nhập số thẻ. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất thao tác đăng ký tài khoản thẻ thụ 

Màn hình 1: 

 
Màn hình 2: 
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hưởng. 

 

2.20. Chức năng Lập lịch giao dịch chuyển khoản trong Vietbank 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Lập lịch giao dịch\ Chuyển khoản trong 

Vietbank hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển khoản: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Tài khoản ghi có: 

 Chọn Lấy từ danh sách: chọn cá nhân/tổ chức nhận tiền mong 

muốn từ danh sách thụ hưởng đã đăng ký (để đăng ký tài khoản 

thụ hưởng trong Vietbank, thực hiện theo hướng dẫn tại Đăng ký 

tài khoản thụ hưởng trong Vietbank); hoặc 

 Chọn Nhập tài khoản: nhập số tài khoản cá nhân/tổ chức nhận 

tiền chương trình hiển thị thông tin họ tên người nhận để 

khách hàng kiểm tra. 

3. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

4. Vào ngày: Nhập ngày thực thi giao dịch mong muốn (là ngày lệnh 

chuyển khoản sẽ được Vietbank xử lý). 

5. Nội dung giao dịch: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

6. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

7. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP Token: Nhập mã xác thực OTP Token. 

Trường hợp xác thực bằng OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP 

SMS gửi qua số ĐTDĐ của khách hàng. 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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2.21. Chức năng Lập lịch giao dịch chuyển khoản ngoài Vietbank 
 

Chọn Quản lý giao dịch\Lập lịch giao dịch\Chuyển khoản đến ngân 

hàng khác hiển thị màn hình soạn thảo lệnh chuyển khoản: 

1. Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản người chuyển. 

2. Tài khoản ghi có: 

 Tên chủ tài khoản: Chọn tên cá nhân/tổ chức cần chuyển tiền 

đến từ danh sách tài khoản thụ hưởng đã đăng ký chương trình 

sẽ tự động hiển thị các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng 

nhận, tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản của cá nhân/tổ chức nhận 

tiền. 

 Trường hợp chưa đăng ký danh sách tài khoản thụ hưởng, nhấn 

chọn  trên màn hình để chuyển sang màn hình đăng 

ký thông tin tài khoản thụ hưởng. 

3. Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. 

4. Vào ngày: Nhập ngày thực thi giao dịch mong muốn (là ngày lệnh 

chuyển khoản sẽ được Vietbank xử lý). 

5. Nội dung: Nhập nội dung chuyển khoản mong muốn. 

6. Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực phù hợp. 

7. Chọn Đồng ý để chuyển qua màn hình xác nhận giao dịch; hoặc Hủy 

để hủy giao dịch. 
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Tại màn hình xác nhận: 

Khách hàng kiểm tra thông tin giao dịch chuyển khoản để đảm bảo tính 

chính xác của giao dịch: 

- Nếu đồng ý thực hiện: 

 Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đăng nhập. 

 OTP SMS: Nhập mã xác thực OTP SMS gửi qua số ĐTDĐ của 

khách hàng. 

Trường hợp xác thực bằng Token: nhập mã xác thực OTP Token 

vào mục OTP Token như hình  bên dưới: 

 

 Chọn Đồng ý để hoàn tất giao dịch chuyển khoản. 

- Nếu không đồng ý thực hiện: chọn Hủy để hủy bỏ giao dịch. 
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III. Tra cứu thông tin 
 

Để tra cứu thông tin tỷ giá/lãi suất/biểu phí dịch vụ chọn Tra cứu thông 

tin, sau đó chọn loại thông in cần tra cứu tương ứng. 

 

IV. Tiện ích 
 

4.1. Chức năng đổi mật khẩu đăng nhập 
 

Chọn Tiện ích\Đổi mật khẩu đăng nhập hiển thị màn hình thay đổi mật 

khẩu như sau: 

1. Mật khẩu cũ: Nhập lại mật khẩu cũ. 

2. Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới. 

Lưu ý: Mật khẩu là chuỗi các ký tự số với độ dài tối thiểu là 06 ký tự, 

tối đa 20 ký tự. 

3. Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận mật 

khẩu. 

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất việc đổi mật khẩu; hoặc chọn Hủy để  hủy 

bỏ giao dịch. 

 

 

 

 

 


