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HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THAM GIA CTKM 

 VÀ TRUY VẤN MÃ DỰ THƯỞNG/ LƯỢT QUAY 

 TRÊN INTERNETBANKING/ APP VIETBANK DIGITAL 

A. Hướng dẫn mở tài khoản tham gia CTKM: 

I. Trên Internnet Banking (IBK): 

Bước 1: Truy cập website: 

https://online.vietbank.com.vn/in

dex_c.html 

Bước 2: Chọn “KHÁCH HÀNG 

CÁ NHÂN” 

 

 

Bước 3: Đăng nhập tài khoản 

IBK: 

 

 

Bước 4: Tại thanh chức năng 

chọn “Tiền gửi online” >> chọn 

“Mở tài khoản tiết kiệm online” 
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Bước 5: Tại màn hình mở tài 

khoản tiền gửi 

Tên sản phẩm: chọn “TG 

KHUYEN MAI ONILINE” >> 

chọn kỳ hạn và số tiền gửi theo 

quy định CTKM. 

 

 

Bước 6: Thực hiện các bước 

xác thực và hoàn tất giao 

dịch. 

Bước 7: Ngay khi hoàn tất 

giao dịch >> KH nhận được 

thông báo như sau: 

  

Bước 8: KH sẽ nhận được tin 

nhắn OTT thông báo mã dự 

thưởng và lượt quay vào 

7h’00 ngày hôm sau, nội 

dung OTT: 
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Lưu ý: TG khuyến mại online tham gia CTKM không được tất toán trước hạn nên tại màn hình “Tất toán tài khoản 

tiền gửi có kỳ hạn” sẽ không hiển thị tài khoản TG khuyến mại online nếu KH vào tất toán trước ngày đến hạn. 

 

Vào ngày đến hạn, TG khuyến mại online tái tục sang sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn Online với kỳ hạn tương ứng, 

KH được phép tất toán tài khoản theo quy định sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn Online. 

II. App Vietbank Digital 

Bước 1:  

Đăng nhập vào App 

Vietbank Digital. 
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Bước 2: Khách 

hàng (KH) chọn 

chức năng “Tiết 

kiệm” từ màn hình 

chính 

 

 

Bước 3: Tại mục 

“Chọn sản phẩm 

gửi tiết kiệm” >> 

chọn “TIET KIEM 

KHUYEN MAI 

ONLINE [XX] 

THANG” trong đó 

XX là kỳ hạn gửi. 
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Bước 4: Thực hiện 

các bước xác thực 

và hoàn tất giao 

dịch. 

 

Bước 5: Ngay khi 

hoàn tất giao dịch 

>> KH nhận được 

tin nhắn OTT trên 

App Vietbank 

Digital 
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Bước 6: KH sẽ nhận 

được tin nhắn OTT 

thông báo mã dự 

thưởng và lượt quay 

vào 7h00’ ngày 

hôm sau, nội dung 

OTT: 

 

 

Lưu ý:  TG khuyến mại 

online tham gia CTKM 

không được tất toán 

trước hạn nên tại màn 

hình “Tất toán tài 

khoản tiền gửi có kỳ 

hạn” sẽ không hiển thị 

tài khoản TG khuyến 

mại online nếu KH thực 

hiện tất toán trước 

ngày đến hạn.  

Vào ngày đến hạn, TG 

khuyến mại online tái 

tục sang sản phẩm 

Tiền gửi có kỳ hạn 

Online với kỳ hạn 

tương ứng, KH được 

phép tất toán tài khoản 

theo quy định sản 

phẩm Tiền gửi có kỳ 

hạn Online.  
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B. Hướng dẫn truy vấn mã dự thưởng và lượt quay: 

1. Cách 1: Truy cập website: https://online.vietbank.com.vn/index_c.html 

Bước 1: Chọn “KHÁCH 

HÀNG CÁ NHÂN” 

 

 

Bước 2: Chọn “Truy vấn 

mã dự thưởng”, như hình: 

 

 

 Bước 3: Nhập thông 

tin khách hàng 
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Hệ thống thể hiện tất cả 

các mã dự thưởng và lượt 

quay mở tại quầy/ kênh 

IBK/MB còn hiệu lực. 

 

 

2. Cách 2: Nhấn vào link truy vấn tại tin nhắn OTT thông báo mã dự thưởng và lượt quay trên App 

Vietbank Digital. 

 

 

 Xuất hiện website: https://online.vietbank.com.vn/index_c.html thực 

hiện truy vấn theo hướng dẫn tại cách 1. 

 

 

https://online.vietbank.com.vn/index_c.html

