


KHÁI NIỆM ỨNG DỤNG MOBILE BANKING

VIETBANK DIGITAL
Ứng dụng Ngân hàng số Vietbank là ứng dụng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho 
dòng điện thoại di động thông minh có sử dụng hệ điều hành iOS và Android cung cấp cho 

Quý khách một cách thức giao dịch mới an toàn và tiện lợi

Quý khách chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại là có thể sử dụng các tính năng đa dạng và 
hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của Quý khách..



ĐIỀU KIỆN VÀ DỊCH VỤ
Ứng dụng ngân hàng số Vietbank Digital sử dụng được trên các thiết bị 
sau Điện thoại di động iPhone có hệ điều hành iOS 8.0 trở lên, Điện thoại 
di động có hệ điều hành Android 5.1 trở lên Nếu có nhu cầu thực hiện các 
giao dịch tài chính, Quý khách cần có:

Tài khoản thanh toán đang hoạt động tại Vietbank.
Tài khoản đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử cùng với thiết bị bảo
mật hoặc đăng ký nhận mã bảo mật qua SMS.
Nếu Quý khách đã có tài khoản đăng nhập ngân hàng Vietbank thì 
không cần đăng ký thêm tài khoản đăng nhập ứng dụng ngân hàng di 
động. Quý khách chỉ cần đăng ký duy nhất một lần để sử dụng cho cả 
hai dịch vụ.



TẢI ỨNG DỤNG VÀ CÀI ĐẶT
Sử dụng hệ điều hành iOS 8.0

Cài đặt trên App Store
Tìm kiếm từ khóa Vietbank Digital
Tải ứng dụng về cài đặt
Ứng dụng có thể yêu cầu Quý khách cho phép sử 
dụng vị trí hiện tại để sử dụng các tính năng tìm 
kiếm ATM/Điểm giao dich của Vietbank

TẢI ỨNG DỤNG VÀ CÀI ĐẶT
Sử dụng hệ điều hành Android 5.1

Cài đặt trên Goole PlayTìm kiếm từ khóa Vietbank 
DigitalTải ứng dụng về cài đặtỨng dụng có thể yêu 
cầu Quý khách cho phép sử dụng vị trí hiện tại để 
sử dụng các tính năng tìm kiếm ATM/Điểm giao 
dich của Vietbank



1.Đăng nhập
1.1 Đăng nhập lần đầu
1.2 Đăng nhập lần sau trên cùng thiết bị (đăng nhập bằng mật khẩu)
1.3 Đăng nhập lần sau trên cùng thiết bị (đăng nhập bằng vân tay/Face ID)
1.4 Đăng nhập trên thiết bị khác

2. Thông tin tài khoản 
3. Chuyển khoản

3.1  Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản cùng chủ
3.2  Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản khác chủ
3.3 Chuyển khoản ngoài
3.4 Chuyển khoản nhanh
3.5  Chuyển khoản nhanh qua số thẻ

4. Tiết kiệm Online
4.1 Mở tiết kiệm Online
4.2 Tất toán tiết kiệm Online 

5. Thanh toán hóa đơn/Học phí
5.1 Thanh toán hóa đơn
5.2 Thanh toán học phí

6. Nạp tiền điện thoại (Topup)
7. QRPay
8. Đặt vé xem phim
9. Đặt vé tàu
10. Đặt vé xe
11. Đặt vé máy bay
12. Lì xì
13. Lì xì – lì xì của tôi
14. Cập nhật ảnh đại diện
15. Xóa ảnh đại diện
16. Xem/xóa tin vietbank
17. Cài đặt xác thực

17.1 Đổi mật khẩu
17.2 Cài đặt vân tay
17.3 Cài đặt face ID

18. Lịch sử giao dịch

MỤC LỤC



VIETBANK DIGITAL DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Chưa đăng ký Moblie Banking



1 2 3 4 5

Nhập tên truy cập (số điện thoại) và 
mật khẩu

Nhấn nút Đăng nhập trên màn hình Đổi mật khẩu Kích hoạt Đăng nhập ứng dụng thành công, truy 
cập vào trang Home của ứng dụng sau 

khi hoàn tất kích hoạt.

1. ĐĂNG NHẬP

1.1. Đăng nhập lần đầu



1 2 3

Nhập tên truy cập (số điện thoại) và 
mật khẩu

Nhấn nút Đăng nhập trên màn hình Đăng nhập ứng dụng thành công, truy 
cập vào trang Home của ứng dụng sau 

khi hoàn tất kích hoạt.

1.2. Đăng nhập lần sau trên cùng thiết bị (đăng nhập bằng mật khẩu).



1 2 3

Nhập tên truy cập (số điện thoại) và 
mật khẩu

Nhấn nút Đăng nhập trên màn hình Đăng nhập ứng dụng thành công, truy 
cập vào trang Home của ứng dụng sau 

khi hoàn tất kích hoạt.

1.3. Đăng nhập lần sau trên cùng thiết bị (đăng nhập bằng vân tay/ Face ID).



Nhập tên truy cập (số điện thoại) và mật 
khẩu, sau đó nhấn nút Đăng nhập.

Nhập mã kích hoạt.
Tick chọn đồng ý với Điều kiện điều 

khoản sử dụng dịch vụ.
Nhấn nút Kích hoạt để hoàn tất việc 

kích hoạt ứng dụng.

Đăng nhập ứng dụng thành công, truy 
cập vào trang Home của ứng dụng

1 2 3

Nhập tên truy cập (số điện thoại) và 
mật khẩu

Nhấn nút Đăng nhập trên màn hình Đăng nhập ứng dụng thành công, truy 
cập vào trang Home của ứng dụng sau 

khi hoàn tất kích hoạt.

1.4. Đăng nhập trên thiết bị khác



2. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chọn menu Tài khoản từ màn hình chính. Xem thông tin tài khoản
Màn hình hiển thị tổng quan các tài 
khoản của khách hàng (mặc định 
hiển thị 01 tài khoản cho mỗi nhóm 
tài khoản thanh toán/ tiết kiệm/ vay).

Thông tin tài khoản thanh toán Thông tin tài khoản tiết kiệm

1 2 3 4 5

Xem thông tin tài khoản:
Chọn icon trỏ xuống (V) để xem các tài 

khoản khác nhau trong cùng nhóm.
Chọn icon “…” để xem chi tiết của từng tài 

khoản và lịch sử 10 giao dịch gần nhất.



Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình 
Chuyển khoản, bao gồm

Chọn menu Tài khoản từ màn hình chính. Tài khoản ghi nợ:
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Tài khoản ghi có:
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn Tài 

khoản ghi có

Nhập số tiền Nhập nội dung

1 2 5 63 4

3. CHUYỂN KHOẢN

3.1 Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản cùng chủ



Màn hình Xác thực giao dịch: 
Kiểm tra các thông tin trên màn hình, 
nhấn icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn 

hình xác thực.

Phương thức xác thực:
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.

Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
Xác thực giao dịch.

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

7 8 11 129 10

3.1 Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản cùng chủ



Chọn tính năng Chuyển khoản trong – 
Khác chủ tài khoản và điền đầy đủ các 

thông tin trên màn hình, bao gồm:

Chọn menu Chuyển khoản từ màn 
hình chính.

Tài khoản ghi nợ
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Tài khoản ghi có
Nhập số tài khoản cần chuyển đến; hoặc 
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn Tài 

khoản ghi có đã lưu trong danh sách.

Nhập số tiền Nhập nội dung

1 2 5 63 4

3.2. Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản khác chủ



Màn hình Xác thực giao dịch: 
Kiểm tra các thông tin trên màn hình, 
nhấn icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn 

hình xác thực.

Phương thức xác thực:
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.

Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
Xác thực giao dịch.

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

7 8 11 129 10

3.2. Chuyển khoản trong hệ thống – Chuyển khoản khác chủ



Chọn tính năng Chuyển khoản trong – 
Chuyển khoản ngoài và điền đầy đủ các 

thông tin trên màn hình, bao gồm

Chọn menu Chuyển khoản từ màn 
hình chính.

Tài khoản ghi nợ
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Tài khoản ghi có
Nhập số tài khoản cần chuyển đến; hoặc 
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn Tài 

khoản ghi có đã lưu trong danh sách.

Nhập họ tên người nhận Chọn tỉnh/thành phố nơi người nhận 
mở tài khoản; hoặc nhập vào biểu 

tượng kính lúp để tìm kiếm.

1 2 5 63 4

3.3. Chuyển khoản ngoài



Chọn ngân hàng thụ hưởng và chi nhánh 
ngân hàng thụ hưởng nơi người nhận mở 
tài khoản; hoặc nhập vào biểu tượng kính 

lúp để tìm kiếm.

Chọn ngân hàng thụ hưởng và chi nhánh 
ngân hàng thụ hưởng nơi người nhận mở 
tài khoản; hoặc nhập vào biểu tượng kính 

lúp để tìm kiếm.

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn 
icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua 

màn hình xác thực.

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

7 8 11 129 10

3.3. Chuyển khoản ngoài



Chọn tính năng Chuyển khoản trong – 
Chuyển khoản nhanh và điền đầy đủ các 

thông tin trên màn hình, bao gồm:

Chọn menu Chuyển khoản từ màn 
hình chính.

Tài khoản ghi nợ
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Ngân hàng thụ hưởng
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn ngân 
hàng thụ hường trong danh sách; hoặc 
nhập vào biểu tượng kính lúp để tìm 

kiếm.

Số tài khoản/Số thẻ:
Nhập số tài khoản/ số thẻ của người 
nhận; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) 
để chọn số tài khoản/ số thẻ đã lưu 

trong danh sách.

Nhập số tiền và nội dung

1 2 5 63 4

3.4. Chuyển khoản nhanh



Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra các 
thông tin trên màn hình, nhấn icon < để 
quay về màn hình trước, hoặc nhấn Tiếp 

tục để chuyển qua màn hình xác thực.

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.

Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
Xác thực giao dịch.

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

7 8 11 129 10

3.4. Chuyển khoản nhanh



1 2 3 4 5

Chọn menu Chuyển khoản từ màn hình 
chính.

Chọn tính năng Chuyển khoản nhanh và điền đầy đủ 
các thông tin trên màn hình, bao gồm:
- Nhập số thẻ thụ hưởng của người nhận hoặc Chọn 
icon trỏ xuống (V) để chọn số thẻ đã lưu trong danh 
sách.
- Nhập số thẻ thụ hưởng của người nhận hoặc Chọn 
icon trỏ xuống (V) để chọn số thẻ đã lưu trong danh 
sách.
- Nhập số tiền và nội dung
- Phương thức xác thực: Chọn phương thức xác thực 
phù hợp: OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn 
Tiếp tục để chuyển qua màn hình Xác thực giao dịch.

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon < 
để quay về màn hình trước, hoặc nhấn 
Tiếp tục để chuyển qua màn hình xác 
thực.

Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch ID 
(vân tay)/ Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

3.5. Chuyển khoản nhanh qua số thẻ



Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình 
Tiết kiệm online, bao gồm

Chọn menu Tiết kiệm từ màn hình chính. Tài khoản ghi nợ:
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Loại tiết kiệm
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn Loại 

tiết kiệm

Số tiền và Lãi suất
Nhập số tiền cần gửi.

Hệ thống tự load lãi suất tương ứng.

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

1 2 5 63 4

4. TIẾT KIỆM ONLINE

4.1 Mở tiết kiệm online

TIẾT KIỆM ONLINE



Chọn tính năng Tất toán tiết kiệm online 
và điền đầy đủ các thông tin trên màn 

hình, bao gồm:

Chọn menu Tiết kiệm từ màn hình chính. Tài khoản tiết kiệm
Hiện thị mặc định 01 tài khoản trong 
danh sách; hoặc Chọn icon trỏ xuống 
(V) để chọn tài khoản khác trong 

Danh sách tài khoản tiết kệm. 

Tài khoản nhận tiền
Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn tài 

khoản nhận tiền trong danh sách

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

Màn hình Xác thực giao dịch
 Kiểm tra các thông tin trên màn hình, 
nhấn icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn 

hình xác thực.

1 2 5 63 4

4.2 Tất toán tiết kiệm online



Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID / Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS � sau khi xác thực 
thành công chuyển qua màn hình giao dịch.

4.2 Tất toán tiết kiệm online

87



Tài khoản ghi nợ
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc định; 
hoặca Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn 
tài khoản khác trong danh sách tài khoản 

ghi nợ.

Chọn menu Thanh toán hóa đơn từ 
hình chính.

Chọn loại dịch vụ cần thanh toán (tiền 
điện/ tền nước/ cước viễn thông/ 

truyền hìn cap).

Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình 
(các trường thông tin hiển thị tùy theo 

loại dịch vụ được chọn), bao gồm:

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

Màn hình Xác thực giao dịch
Kiểm tra các thông tin trên màn hình, 
nhấn icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn 

hình xác thực.

1 2 5 63 4

5. THANH TOÁN HÓA ĐƠN/ HỌC PHÍ

5.1. Thanh toán hóa đơn

RÚT TIỀN



5.1. Thanh toán hóa đơn

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

9 107 8



Tài khoản ghi nợ
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc định; 
hoặca Chọn icon trỏ xuống (V) để chọn 
tài khoản khác trong danh sách tài khoản 

ghi nợ.

Chọn menu Thanh toán hóa đơn từ 
hình chính.

Chọn loại dịch vụ Thanh toán học phí. Chọn trường học cần đóng học phí từ 
danh sách.

Nhập/ chọn mã sinh viên từ danh sách 
đã lưu

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

1 2 5 63 4

5.2. Thanh toán học phí

RÚT TIỀN



5.2. Thanh toán học phí

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

10 118 9

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn 
icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua 

màn hình xác thực

7



Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình 
Nạp tiền điện thoại, bao gồm

Chọn menu Nạp tiền điện thoại từ hình 
chính.

Tài khoản ghi nợ:
Hiện thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách 

tài khoản ghi nợ.

Số điện thoại
Nhập số điện thoại cần nạp tiền; hoặc

Chọn icon danh bạ để lấy số điện thoại 
từ danh bạ của thiết bị.

Chọn mệnh giá nạp Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

1 2 5 63 4

6. NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (TOPUP)

RÚT TIỀN



Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng SMS

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Vân tay

Xác thực giao dịch (tt)
Xác thực bằng Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

10 118 9

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn 
icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua 

màn hình xác thực

7



Mở quyền cho ứng dụng sử dụng tính 
năng chụp ảnh và quay video.

Chọn menu QRPay từ màn hình chính. Quét mã QR để lấy thông tin thanh 
toán.

Kiểm tra và bổ sung các thông tin của 
giao dịch cần thanh toán sau khi quét 
mã QR: số tiền, ghi chú, mã khuyến mãi 

của merchant (nếu có)

Phương thức xác thực
Chọn phương thức xác thực phù hợp: 
OTP SMS/ Touch ID (vân tay)/ Face ID.
Nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 

Xác thực giao dịch.

Màn hình Xác thực giao dịch
Kiểm tra các thông tin trên màn hình, 
nhấn icon < để quay về màn hình trước, 
hoặc nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn 

hình xác thực

1 2 5 63 4

7. QRPAY

RÚT TIỀN



8. ĐẶT VÉ XEM PHIM

Chọn menu Đặt vé xem phim từ màn hình 
chính.

Chọn Tỉnh/Thành phố phù hợp và 
chọn cụm rạp

Chọn suất chiếu Chọn chỗ ngồi, nhấn Thanh toán

1 2 3 4 5

Chọn phim và nhấn Đặt vé



-Tại màn hình thanh toán: Tài khoản ghi 
nợ: Hiển thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách tài 
khoản ghi nợ.
- Kiểm tra các thông tin trên màn hình
- Phương thức xác thực: Chọn phương 
thức xác thực phù hợp: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn Tiếp tục để 
chuyển qua màn hình Xác thực giao 
dịch.

Điền thông tin Email tại màn hình thanh 
toán và nhấn Thanh toán để chuyển qua 
màn hình thanh toán

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon 
< để quay về màn hình trước, hoặc 
nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
xác thực.

Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

6 7

108 9



9. ĐẶT VÉ TÀU

Chọn menu Đặt vé tàu từ màn hình chính. - Chọn Ga khởi hành, ga đến. Chọn 
một chiều/khứ hồi
- Chọn ngày đi/ ngày về

Loại chỗ: nhấn icon  trỏ xuống (V) để 
chọn loại ghế ngồi, sau đó nhấn Xong

- Chọn chuyến tàu phù hợp
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển qua màn 
hình tiếp theo.

1 2 3 4 5

Chọn đối tượng hành khách (người lớn/ trẻ 
em,..) và số lượng khách tương ứng, sau đó 
nhấn Xong



Thông tin chọn chỗ chiều điChọn chỗ ngồi Điền đầy đủ thông tin cá nhân trên 
màn hình (Họ tên/ CMND/ SĐT/ 
Email), Chọn Xuất hóa đơn/ Không 
xuất hóa đơn sau đó nhấn Tiếp tục

Nhấn Thanh toán để chuyển qua màn 
hình thanh toán

-Tại màn hình thanh toán: Tài khoản 
ghi nợ: Hiển thị tài khoản ghi nợ theo 
mặc định; hoặc Chọn icon trỏ xuống 
(V) để chọn tài khoản khác trong 
danh sách tài khoản ghi nợ.
- Kiểm tra các thông tin trên màn hình
- Phương thức xác thực: Chọn phương 
thức xác thực phù hợp: OTP SMS/ 
Touch ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn 
Tiếp tục để chuyển qua màn hình Xác 
thực giao dịch.

6

7

108 9



Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch ID 
(vân tay)/ Face ID

Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon < 
để quay về màn hình trước, hoặc nhấn 
Tiếp tục để chuyển qua màn hình xác 
thực.

Màn hình kết quả giao dịch

11

12

13



10. ĐẶT VÉ XE

Chọn menu Đặt vé xe từ màn hình chính. - Chọn Điểm đi, Điểm đến
- Chọn ngày đi

Chọn địa điểm đón và điểm ngừng, 
nhấn Tiếp tục

Nhập thông tin hành khách, nhấn Tiếp 
tục

1 2 3 4 5

Chọn ghế ngồi và nhân Đặt chỗ



-Tại màn hình thanh toán: Tài khoản ghi 
nợ: Hiển thị tài khoản ghi nợ theo mặc 
định; hoặc Chọn icon trỏ xuống (V) để 
chọn tài khoản khác trong danh sách tài 
khoản ghi nợ.
- Kiểm tra các thông tin trên màn hình
- Phương thức xác thực: Chọn phương 
thức xác thực phù hợp: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn Tiếp tục để 
chuyển qua màn hình Xác thực giao 
dịch.

Kiểm tra thông tin và nhấn Thanh toán Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon 
< để quay về màn hình trước, hoặc 
nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
xác thực.

Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

6

7

108 9



11. ĐẶT VÉ MÁY BAY

Chọn menu Đặt vé máy bay từ màn hình 
chính.

- Chọn đặt vé máy bay Nội địa/Quốc tế.
- Xem lịch sử đặt vé: Chọn Lích sử đặt 
vé máy bay, nhập mã thanh toán và 
nhấn nút tra cứu

Màn hình chọn thời gian chuyến bay Hệ thống tìm chuyến bay thích hợp

1 2 3 4 5

Chọn chuyến bay thích hợp theo nhu cầu.
- Điểm khởi hành, Điểm đến.
- Chọn ngày đi / về
- Số lượng người đi.
- Hãng hàng không
- Nhấn tìm chuyến bay



Nhập đầy đủ thông tin đặt vé máy bay
(Thông tin người liên hệ, thông tin hành 
khách bay,...) và nhấn Tiếp tục

Chọn chuyến bay thích hợp và nhấn đặt 
vé  

Kiểm tra lại thông tin chuyến bay Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon 
< để quay về màn hình trước, hoặc 
nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
xác thực.

-Tại màn hình thanh toán: Tài khoản 
ghi nợ: Hiển thị tài khoản ghi nợ theo 
mặc định; hoặc Chọn icon trỏ xuống 
(V) để chọn tài khoản khác trong 
danh sách tài khoản ghi nợ.
- Kiểm tra các thông tin trên màn hình
- Phương thức xác thực: Chọn phương 
thức xác thực phù hợp: OTP SMS/ 
Touch ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn 
Tiếp tục để chuyển qua màn hình Xác 
thực giao dịch.

6

7

108 9



Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

11

12



1 2 3 4 5

Chọn menu Lì xì từ màn hình chính. Chọn mẫu thiệp, nhấn Chi tiết để xem chi tiết mẫu 
thiệp.

Chi tiết mẫu thiệp - Tài khoản ghi nợ: Hiển thị tài khoản ghi 
nợ theo mặc định; hoặc Chọn icon trỏ 
xuống (V) để chọn tài khoản khác trong 
danh sách tài khoản ghi nợ.
- Nhập/ chọn STK/ SĐT nhận lì xì từ danh 
bạ thụ hưởng/ danh bạ điện thoại (SĐT 
phải có đăng ký dịch vụ Vietbank Digital)
- Nhập/ Chọn số tiền lì xì
-Nhập/ Chọn lời chúc (cho phép nhập 
tiếng Việt có dấu)

Màn hình chọn số tiền Lì xì

12. LÌ XÌ



Phương thức xác thực: Chọn phương 
thức xác thực phù hợp: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID. Nhấn Tiếp tục để 
chuyển qua màn hình Xác thực giao 
dịch.

Màn hình chọn lời chúc Màn hình Xác thực giao dịch: Kiểm tra 
các thông tin trên màn hình, nhấn icon 
< để quay về màn hình trước, hoặc 
nhấn Tiếp tục để chuyển qua màn hình 
xác thực

Xác thực giao dịch: OTP SMS/ Touch 
ID (vân tay)/ Face ID

Màn hình kết quả giao dịch

6

7 108 9



13. LÌ XÌ - LÌ XÌ CỦA TÔI

Chọn icon lì xì ở góc phải màn hình Xem Lì xì đã nhận:
- Chọn Nhận Lì xì.
- Nhấn Chi tiết

Xem Lì xì đã gửi: Chọn Đã gửi để xem 
danh sách các giao dịch lì xì đã thực 
hiện.

1 2 3 4

Thông tin Lì xì đã nhận



14. CẬP NHẬT ẢNH ĐẠI DIỆN

Nhấn vào icon avatar tại màn hinh Home 
hoặc mục Cài đặt của menu trái

Chọn cập nhật ảnh từ Camera/ Thư 
viện ảnh

Cập nhật ảnh thành công

1 2 3 4

Chụp/ chọn ảnh và thực hiện thao tác cập 
nhật ảnh đại diện.



15. XÓA ẢNH ĐẠI DIỆN

Nhấn vào icon avatar tại màn hinh Home 
hoặc mục Cài đặt của menu trái

Chọn  Xóa ảnh, chọn Có để xóa ảnh 
đại diện.

1 2



16. XEM / XÓA TIN VIETBANK

Xem tin: Chọn icon hộp mail tại màn hinh 
prelogin/login/home để xem chi tiết các 
tin tức do Vietbank gửi (tin khuyến mại, 
tin biến động số dư,…)

Xem tin: Màn hình chi tiết các tin đã 
nhận.

1 2

Xóa tin: Chọn icon Xóa Xóa tin: Chọn Đồng ý

3 4

Xóa tin thành công

5



Từ màn hình Cài đặt xác thực, chọn Đổi 
mật khẩu.

Chọn thanh menu trái, sau đó chọn 
tính năng Cài đặt xác thực. 

Nhập các thông tin tại màn hình đổi 
mật khẩu:

Nhập mật khẩu hiện tại.
Nhập mật khẩu mới

Xác nhận lại mật khẩu mới.
Nhấn chọn nút Thay đổi mật khẩu

Thông báo đổi mật khẩu thành công.

1 2 53

17. CÀI ĐẶT XÁC THỰC

17.1. Đổi mật khẩu



Từ màn hình Cài đặt xác thực, chọn Cài 
đặt vân tay.

Chọn thanh menu trái, sau đó chọn 
tính năng Cài đặt xác thực. 

Bật tính năng Sử dụng vân tay để 
đăng nhập/ Sử dụng vân tay để xác 

thực giao dịch.

Quét vân tay để kích hoạt tính năng, sau 
đó hiển thị màn hình xác thực

Hiển thị kết quả kích hoạt tính năng 
thành công.

1 2 53 4

17.2. Cài đặt vân tay



Từ màn hình Cài đặt xác thực, chọn Cài 
đặt Face ID.

Chọn thanh menu trái, sau đó chọn 
tính năng Cài đặt xác thực. 

Nhập thông tin mật khẩu và mã OTP, 
nhấn nút Tiếp tục để hoàn tất việc 

kích hoạt.

Hiển thị kết quả kích hoạt tính năng thành 
công.

1 2 3 4

RÚT TIỀN

17.3. Cài đặt Face ID



Màn hình hiển thị thông tin các giao dịch 
đã thực hiện và trạng thái tương ứng.

Chọn thanh menu trái, sau đó chọn 
tính năng Lịch sử giao dịch.

1 2

18. LỊCH SỬ GIAO DỊCH


