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I. Giới thiệu chung 

Với dịch vụ Internet Banking của NCB, khi đăng nhập vào www.ncb-bank.vn Quý 

khách có thể: 

- Theo dõi thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi, tài khoản tiền vay, tài khoản 

thẻ tín dụng. 

- Sao kê các giao dịch thanh toán tiền gửi, tiền vay. 

- Chuyển tiền: 

+ Trong hệ thống NCB; 

+ Ngoài hệ thống NCB; 

+ Vãng lai bằng Chứng minh nhân dân trong hệ thống NCB; 

+ Hiệu chỉnh giao dịch: Chức năng này cho phép xem xét, hiệu chỉnh (nếu cần 

thiết)..., trước khi nhập OTP (One Time Password) chấp nhận giao dịch hoặc 

xóa giao dịch nếu khách hàng không muốn thực hiện tiếp giao dịch. Sau khi 

nhập OTP giao dịch sẽ không được hiệu chỉnh. 

+ Phê duyệt giao dịch:  

 Phê duyệt cấp 1: Cho phép khách hàng phê duyệt giao dịch 1 cấp. Nếu 

khách hàng chỉ đăng ký cấp 1 thì bước nhập OTP phê duyệt giao dịch sẽ 

được xem là giao dịch thanh toán hợp lệ. 

 Phê duyệt cấp 2: Cho phép khách hàng phê duyệt giao dịch 2 cấp. Nếu 

khách hàng đăng ký cấp 2 thì sẽ có 2 cấp phê duyệt: phê duyệt cấp 1 chỉ 

cần nhấn chấp nhận và phê duyệt cấp 2 thì bước nhập OTP phê duyệt 

giao dịch sẽ được xem là giao dịch thanh toán hợp lệ. 

 Phê duyệt cấp 3: Cho phép khách hàng phê duyệt giao dịch 3 cấp. Nếu 

khách hàng đăng ký cấp 3 thì sẽ có 3 cấp phê duyệt: phê duyệt cấp 1 và 2 

chỉ cần nhấn chấp nhận và phê duyệt cấp 3 thì bước nhập OTP phê duyệt 

giao dịch sẽ được xem là giao dịch thanh toán hợp lệ. 

+ Danh sách giao dịch: Cho phép khách hàng liệt kê chi tiết các giao dịch 

chuyển tiền đã tạo và xem trạng thái của giao dịch. 

- Tiết kiệm điện tử: 

+ Trích tiền từ Tài khoản thanh toán để mở thẻ tiết kiệm; 

+ Tất toán/Rút tiền từ các thẻ tiết kiệm mở trên Internet Banking chuyển vào tài 

khoản thanh toán. 

- Thanh toán: 

+ Thanh toán hóa đơn; 

+ Thanh toán thẻ tín dụng;  

http://www.ncb-bank.vn/
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+ Nạp tiền tài khoản. 

- Cập nhật các thông tin mạng lưới giao dịch của NCB, lãi suất, biểu phí, tỷ giá, 

xem thông tin tài khoản người dùng, thay đổi mật khẩu đăng nhập. 

II. Thủ tục đăng ký 

Để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking, Quý khách vui lòng đến các Điểm 

giao dịch gần nhất của NCB để được phục vụ. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Mở tài khoản tại NCB (nếu Quý khách chưa có tài khoản thanh toán). 

- Điền thông tin vào mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ. 

- Sau khi nhận được mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ, NCB sẽ cung cấp ngay Mã truy 

cập (user name) và mật khẩu (password) tạm thời cho Quý khách hàng. Ở lần 

đăng nhập sử dụng đầu tiên, Quý khách hàng vui lòng thay đổi mật khẩu tạm 

thời do NCB cung cấp để kích hoạt sử dụng dịch vụ. 

III. Đăng nhập hệ thống Internet Banking 

1. Truy cập Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

- Quý Khách hàng truy cập website chính thức của NCB tại www.ncb-bank.vn, chọn 

dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến. 

 

http://ncb-bank.vn/index.php/gioi-thieu/mang-luoi.html
http://ncb-bank.vn/index.php/gioi-thieu/mang-luoi.html
http://ncb-bank.vn/index.php/ca-nhan/chi-tiet/3000/dich-vu-internet-banking.html
http://www.ncb-bank.vn/
https://www.ncb-bank.vn/index.php
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2. Đăng nhập dịch vụ 

 

 

 

(1) Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập đã đăng ký hoặc Tên đăng nhập được 

hệ thống của NCB thông báo qua tin nhắn/e-mail; 

(2) Mật khẩu: Nhập Mật khẩu được hệ thống NCB thông báo qua tin nhắn 

(SMS) hoặc thư điện tử (e-mail); 

(3) Mã Bảo vệ do NCB cung cấp theo ngẫu nhiên; 

(4) Nhập Mã bảo vệ: 

(5) Chọn ĐĂNG NHẬP. 

3. Quên mật khẩu 

Khi quên mật khẩu đăng nhập, để đảm bảo an toàn bảo mật, Quý khách vui lòng 

đến Điểm giao dịch gần nhất của NCB hoặc liên hệ với Call Center theo 

số (08)38 216 216 để được hướng dẫn thủ tục cấp lại mật khẩu đăng nhập 

Internet Banking. 

http://ncb-bank.vn/index.php/gioi-thieu/mang-luoi.html
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IV. Quản lý tài khoản 

Dịch vụ tài khoản bao gồm Danh sách Tài khoản không kỳ hạn, Danh sách tiền 

gửi có kỳ hạn, Danh sách Tài khoản Tiền vay, Danh sách Thẻ tín dụng. 

 

1. Truy vấn, sao kê tài khoản 

(1) Chọn Tài khoản cần sao kê. 

 

(2) Chọn ngày bắt đầu cần sao kê. 

(3) Chọn ngày cuối cùng cần sao kê. 

 

(4) Kết quả Sao kê tài khoản. 
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2. Quản lý Danh sách tài khoản nhận 

 Các tài khoản nhận tiền đã được giao dịch sẽ được lưu tại chức năng này. Quý 

Khách hàng có thể kiểm tra, hủy tài khoản nhận trong danh sách đã lưu. 

 

 Cách thức hủy tài khoản nhận đã lưu: 

(1) Chọn tài khoản nhận cần hủy. 

(2) Chọn chấp nhận hủy.  

Tài khoản nhận sẽ được xóa khỏi danh sách đã được lưu. 
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V. Chuyển tiền 

1. Chuyển tiền trong hệ thống NCB 

(1) Chọn tài khoản chuyển đi. 

 

(2) Chọn tài khoản nhận. 



 

Trang 9/50                                                                                DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN                                  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING 
 

 

Ghi chú: Trường hợp Tài khoản nhận chưa có trong danh sách tài khoản nhận 

thì Nhập số tài khoản nhận. 

(3) Nhập Thông tin chuyển tiền. 

 Số tiền: Số tiền bằng chữ được tự động hiển thị theo số tiền được nhập. 

 Nội dung: Ghi thông tin nội dung cần thiết; tối đa 50 ký tự không dấu. 

 

 Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển 

tiền yêu cầu nhập mã OTP (One Time Password).  
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Lưu ý: Mã OTP được NCB gửi về số 

điện thoại di động hoặc địa chỉ e-

mail của Quý Khách hàng. Quý 

Khách hàng chọn phương thức nhận 

mã OTP theo hình thức qua tin nhắn 

SMS hoặc qua địa chỉ e-mail. 

Phương thức nhận mã OTP được 

đăng ký khi mở tài khoản hoặc khi 

đăng ký dịch vụ Internet Banking tại 

quầy dịch vụ của NCB. 

 

 

(4) Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch. 

 

Lưu ý: 

Mã OTP được gửi về điện 

thoại di động với nội dung 

như sau. 

 

(5) Xác nhận của NCB về giao dịch thành công. 
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2. Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống (chuyển tiền nhanh đến số tài khoản 

hoặc số thẻ tại ngân hàng khác trong nước) 

(1) Chọn tài khoản nguồn để chuyển đi. 

 

(2) Nhập tại khoản/Số thẻ nhận tiền 

a. Chuyển tiền đến số thẻ (gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) 

 

- Nhập số thẻ: Nhập số thẻ chuyển tiền đến. Số thẻ là dãy số gồm 12 chữ 

số được in nổi trên mặt trước thẻ. Nhập 12 số thẻ liền nhau, không bao 

gồm khoảng trống. 

- Kiểm tra: NCB kiểm tra số thẻ chuyển đến, thông báo tên Chủ thẻ. Nếu 

kiểm tra đúng tên Chủ thẻ, thực hiện bước Thông tin chuyển tiền. 

Ghi chú: Danh sách số thẻ của các ngân hàng trong liên minh chuyển tiền 

được đính kèm trên giao dịch này.  

b. Chuyển tiền đến số tài khoản 
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- Chọn Ngân hàng nhận: Danh sách ngân hàng nhận tiền được thể hiện tại 

mục này.  

- Nhập số tài khoản: Nhập dãy số tài khoản (hoặc dãy ký tự tài khoản) của 

người nhận. Xin vui lòng nhập chính xác số tài khoản nhận tiền. 

- Nhấn nút Kiểm tra để kiểm tra thông tin Chủ tài khoản nhận tiền. Nếu 

kiểm tra đúng tên Chủ tài khoản, thực hiện bước Thông tin chuyển tiền. 

(3) Thông tin chuyển tiền 

 

- Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển. Số tiền chuyển đi phải nhỏ hơn hoặc 

bằng số dư tài khoản nguồn chuyển đi. Khoản tiền chuyển đi không bao 

gồm phí chuyển tiền. 

- Viết bằng chữ: Hệ thống của NCB tự động hiển thị số tiền bằng chữ. 

- Nội dung: Nhập nội dung thông tin chuyển tiền. Nội dung chứa tối đa 150 

ký tự, không dấu, bao gồm cả khoảng trống. 

- Nhấn nút Tiếp tục để xác nhận giao dịch chuyển tiền 

(4) Xác nhận giao dịch 
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- Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển 

tiền yêu cầu nhập mã OTP (One Time Password). 

- Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.  

 

- NCB thông báo tình trạng giao dịch của Quý khách hàng. 

3. Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB (chuyển đến ngân hàng khác trong nước) 

(1) Chọn tài khoản nguồn để chuyển đi. 

 

(2) Chọn/Nhập tài khoản chuyển đến. 

a. Trường hợp chưa có số tài khoản chuyển đến: 

 

Lưu ý:  Quý Khách hàng cân nhắc và chắc chắn rằng đã nhập đúng Số tài khoản, 
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Tên tài khoản, lựa chọn chính xác ngân hàng cần chuyển đến. 

- Nhập số tài khoản: Nhập chính  xác số tài khoản chuyển đến, bao gồm các 

ký tự chữ số và chữ cái hoặc các ký tự đặc biệt khác theo quy định của 

từng tổ chức tín dụng; 

- Nhập Tên tài khoản: Tên tài khoản là tên của chủ tài khoản nhận tiền đến, 

bao gồm các ký tự chữ HOA và chữ thường, bằng tiếng Việt, không dấu; 

- Khu vực: Chọn Địa phương mà Chủ tài khoản nhận có sử dụng tài khoản 

tại tổ chức tín dụng; 

- Ngân hàng: Chọn Ngân hàng mà Chủ tài khoản nhận mở tài khoản; 

- Chi nhánh: Chọn chi nhánh Ngân hàng. 

b. Trường hợp đã có số tài khoản chuyển đến trong danh sách tài khoản: 

 

- Chọn tài khoản cần chuyển đến có sẵn trên Danh sách tài khoản đến. Tài 

khoản đến gồm Tên tài khoản, Số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản. 

(3) Thông tin chuyển đến. 
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- Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển; 

- Viết bằng chữ: Hệ thống của NCB tự ghi số tiền bằng chữ; 

- Lựa chọn hình thức thanh toán phí chuyển tiền: Quý Khách hàng chắc 

chắn rằng số tiền cần chuyển đã bao gồm hoặc chưa bao gồm tiền phí 

chuyển tiền. NCB thu Phí chuyển tiền và quy định mức phí theo từng thời 

điểm. Phí chuyển tiền có thể có các mức phí khác nhau tùy thuộc vào kênh 

chuyển tiền và ngân hàng nhận tiền đến. 

- Nội dung: Nhập nội dung cần chuyển, tối đa 50 ký tự không dấu; 

- Nhấp trỏ chuột vào nút Tiếp tục để thực hiện giao dịch chuyển tiền. 

(4) Xác nhận giao dịch 

- Lựa chọn Tiếp tục để thực hiện chuyển tiền. Giao diện xác thực chuyển 

tiền yêu cầu nhập mã OTP (One Time Password). 

- Nhập mã OTP và chọn Chấp nhận để hoàn tất giao dịch.  
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Lưu ý: Mã OTP được NCB gửi về số 

điện thoại di động hoặc địa chỉ e-

mail của Quý Khách hàng. Quý 

Khách hàng chọn phương thức nhận 

mã OTP theo hình thức qua tin nhắn 

SMS hoặc qua địa chỉ e-mail. 

Phương thức nhận mã OTP được 

đăng ký khi mở tài khoản hoặc khi 

đăng ký dịch vụ Internet Banking tại 

quầy dịch vụ của NCB. 

 

- Thông báo giao dịch thành công.  

 

Lưu ý:  Giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống thành công là trạng thái giao dịch trên  

Internet Banking của NCB. Số tiền chuyển đi có thể đến tài khoản nhận phụ 

thuộc vào kênh chuyển tiền và thông tin xác nhận từ ngân hàng nhận tiền.  

4. Chuyển tiền Vãng lai qua Chứng minh nhân dân (của người nhận tiền) 

Là dịch vụ chuyển tiền cho cá nhân không có tài khoản tại NCB, người nhận có 

Chứng minh nhân dân hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện giao dịch của NCB. 

(1) Chọn tài khoản chuyển. 
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- Thông tin hiển thị Số tài khoản, Tên tài khoản của chính Quý Khách hàng, 

Số dư tài khoản. 

- Trường hợp Quý Khách hàng có nhiều hơn 01 tài khoản tại NCB, giao 

dịch yêu cầu phải chọn tài khoản chuyển.  

(2) Thông tin người nhận. 

 

- Họ và tên: Nhập đầy đủ Họ, tên đệm, tên của người nhận tiền. Họ và tên 

bao gồm chữ HOA và chữ thường, bằng tiếng Việt, không dấu; 

- Số CMND: Nhập chính xác số CMND của người nhận tiền; 

- Ngày cấp: Nhập chính xác ngày cấp ghi trên CMND; 

- Nơi cấp: Nhập đúng nơi cấp ghi trên CMND. 

(3) Thông tin chuyển tiền. 
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- Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển đi; 

- Viết bằng chữ: Hệ thống của NCB tự động hiển thị số tiền bằng chữ; 

- Phí ngân hàng: Quý Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phí 

chuyển tiền. Phí chuyển tiền do NCB quy định theo từng thời kỳ. 

- Sở giao dịch/Chi nhánh chi hộ: Quý Khách lựa chọn Điểm giao dịch của 

NCB tại địa phương cần chuyển đến. Địa chỉ của điểm giao dịch được tự 

động hiển thị trên màn hình giao dịch. 

- Nội dung: Nhập nội dung cần thiết, bằng tiếng Việt, không dấu. 

Nhấp trỏ chuột vào nút Tiếp tục để thực hiện giao dịch. 

(4) Xác nhận giao dịch. 

http://ncb-bank.vn/index.php/gioi-thieu/mang-luoi.html


 

Trang 19/50                                                                                DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN                                  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING 
 

 

- Nhập mã OTP và chọn Thực hiện để hoàn tất giao dịch.  

 

- Kết quả thực hiện giao dịch. 

 

VI. Tiết kiệm điện tử 

1. Mở thẻ tiết kiệm  
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 Cách 1: Tại mục Truy cập nhanh ở góc phải màn hình chọn Mở thẻ tiết 

kiệm 

 

 Cách 2: Trên Thanh công cụ chọn mục Sản phẩm, chọn mục Mở thẻ tiết 

kiệm 

 

 

 

(1) Chọn tài khoản ghi nợ: tài khoản thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài 

khoản thẻ tiết kiệm. 

(2) Chọn tài khoản nhận lãi và gốc. 

(3) Nhập thông tin thẻ tiết kiệm.  
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- Số tiền gửi (tối thiểu 1.000.000 VNĐ), Số tiền bằng chữ do chương trình 

cập nhật. 

- Cách thức quay vòng: chọn một trong ba cách thức quay vòng “Quay 

vòng gốc”, “Quay vòng gốc và lãi”, “Không quay vòng”. 

- Kỳ hạn gửi, Kỳ lĩnh lãi: chọn kỳ hạn gửi, kỳ lĩnh lãi phù hợp với nhu cầu của 

Quý khách. 

- Mã sản phẩm, Lãi suất: hệ thống tự động cập nhật dựa theo kỳ hạn gửi và 

kỳ lĩnh lãi khách hàng đã lựa chọn. 
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Lưu ý: Để tạo lập được thành công, tài khoản ghi nợ (tài khoản thanh toán) của 

khách hàng phải có đủ số dư để thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm. 

(4) Xác nhận giao dịch. 

- Sau khi đảm bảo các thông tin đã được khai báo chính xác, khách hàng 

chọn hình thức nhận OTP (One Time Password) từ NCB: e-mail hoặc SMS.  

- Khách hàng nhập mã OTP mà NCB đã cung cấp để xác nhận lại thông tin 

mở TTK I-Saving (Mã OTP chỉ có hiệu lực trong 5 phút). 
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- Chương trình sẽ xử lý tự động hoàn toàn việc ghi nợ tài khoản nguồn và 

ghi có Thẻ tiết kiệm I-Savings và sẽ gửi xác nhận giao dịch thành công 

qua SMS, e-mail. 

 

(5) In Thẻ tiết kiệm. 

Quý khách có thể in Thẻ tiết kiệm khi có nhu cầu sử dụng theo hướng dẫn 

sau: 
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- Kết quả giao dịch Tiết kiệm điện tử. 

 

2. Rút tiền từ thẻ tiết kiệm điện tử: 

(1) Trên Thanh công cụ chọn mục Sản phẩm, chọn mục Rút sổ gốc. 

(2) Khách hàng chọn Thẻ tiết kiệm cần rút. 
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(3) Nhập số tiền cần rút:  

Trong mục thông tin rút tiền, khách hàng nhập số tiền cần rút, chương trình 

sẽ tự động tính toán số tiền khách hàng thực nhận. 

 

(4) Nhập mã OTP xác nhận giao dịch: 

Khách hàng nhập mã OTP (One Time Password) mà NCB đã cung cấp để xác 

nhận lại thông tin. NCB sẽ gửi xác nhận giao dịch thành công qua SMS, e-

mail. 
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VII. Thanh toán 

1. Thanh toán hóa đơn 

Trên Thanh công cụ, Quý khách hàng chọn mục Thanh toán, chọn Thanh toán 

hóa đơn. 

 

1.1. Thanh toán hóa đơn tiền điện 
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(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

- Chọn dịch vụ thanh toán tiền điện; 

- Nhập mã khách hàng (Mã khách hàng ghi trên hóa đơn tiền điện tối 

đa 13 ký tự).  

 

 

 

(3) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

- Kiểm tra thông tin hóa đơn; 
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- Kiểm tra thông tin thanh toán; 

- Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 

 

(4) Xác thực giao dịch. 

- Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi đến điện thoại của Quý 

khách và nhận thông báo kết quả giao dịch. 
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1.2. Thanh toán hóa đơn internet 

- Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

- Chọn dịch vụ thanh toán. 

- Chọn dịch vụ thanh toán tiền Internet; 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ 

Lưu ý: Đối với hóa đơn internet của Viettel, Dịch vụ chỉ áp dụng cho hóa 

đơn đã đăng ký hình thức thanh toán Thương mại điện tử theo quy định 

của nhà mạng Viettel 

- Nhập mã khách hàng.  
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(1) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

- Kiểm tra thông tin hóa đơn; 

- Kiểm tra thông tin thanh toán; 

- Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 

 

(2) Xác thực giao dịch. 

- Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi đến điện thoại của Quý 

khách và nhận thông báo kết quả giao dịch. 
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1.3.  Thanh toán hóa đơn truyền hình 

(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

- Chọn dịch vụ thanh toán tiền truyền hình; 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

- Nhập mã khách hàng. 
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(3) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

- Kiểm tra thông tin hóa đơn; 

- Kiểm tra thông tin thanh toán; 

- Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 

 

 

(4) Xác thực giao dịch. 
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- Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi SMS hoặc e-mail của 

Quý khách hàng và nhận thông báo kết quả giao dịch. 

 

1.4.  Thanh toán vé máy bay 

(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

- Chọn dịch vụ thanh toán vé máy bay. 

- Nhập mã đặt vé (Mã đặt vé là Mã do hãng hàng không cung cấp khi 

khách hàng đã đặt vé thành công trên website của hãng hàng không) 
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(3) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

- Kiểm tra thông tin hóa đơn; 

- Kiểm tra thông tin thanh toán; 

- Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 
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(4) Xác thực giao dịch. 

- Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi đến điện thoại của Quý 

khách và nhận thông báo kết quả giao dịch. 
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1.5.   Thanh toán hóa đơn cước di động trả sau 

(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

 Chọn dịch vụ thanh toán cước di động trả sau. 

 Chọn nhà cung cấp thuê bao di động. 

 Nhập số điện thoại cần thanh toán cước. 
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(3) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

 Kiểm tra thông tin hóa đơn; 

 

 Kiểm tra thông tin thanh toán; 

 

 Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 

 

 

(4) Xác thực giao dịch. 

 Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi đến điện thoại của Quý 

khách và nhận thông báo kết quả giao dịch. 
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1.6. Thanh toán hóa đơn cước điện thoại cố định 

(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

 Chọn dịch vụ thanh toán cước điện thoại cố định; 

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

 Nhập số điện thoại cần thanh toán cước. 

 

(3) Kiểm tra thông tin thanh toán. 

 Kiểm tra thông tin hóa đơn; 

 Kiểm tra thông tin thanh toán; 

 Kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán. 
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(4) Xác thực giao dịch. 

 Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của Quý khách và nhận thông 

báo kết quả giao dịch. 

 

 

1.7. Thanh toán tiền nước 

(1) Chọn tài khoản chuyển. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

 Chọn dịch vụ thanh toán tiền nước; 

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

 Nhập mã danh bạ 
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(3) Kiểm tra thông tin hóa đơn. 

 

(4) Xác thực giao dịch. 

Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của Quý khách và nhận thông báo 

kết quả giao dịch. 
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1.8. Thanh toán hóa đơn truyền hình cáp 

(1) Chọn tài khoản chuyển. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

 Chọn dịch vụ thanh toán truyền hình; 

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

 Nhập mã khách hàng 
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(3) Kiểm tra thông tin hóa đơn. 

 

(4) Xác thực giao dịch. 

Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của Quý khách và nhận thông báo 

kết quả giao dịch. 
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1.9. Thanh toán thẻ tín dụng ANZ 

(1) Chọn tài khoản chuyển. 

(2) Chọn dịch vụ thanh toán. 

 Chọn dịch vụ thanh toán trả góp; 
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 Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

 Nhập mã hợp đồng; 

 

 

(3) Kiểm tra thông tin hóa đơn và điền các thông tin thanh toán 

 

(4) Xác thực giao dịch. 

Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của Quý khách và nhận thông báo 

kết quả giao dịch. 
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2. Thanh toán thẻ tín dụng 

Trên Thanh công cụ, Quý khách chọn mục Thanh toán, chọn Thanh toán thẻ tín 

dụng. 

 

(1) Nhập số thẻ cần thanh toán. 

 

(2) Kiểm tra thông tin hóa đơn và chọn tài khoản thực hiện thanh toán. 
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(3) Nhập số tiền cần thanh toán, kiểm tra lại thông tin hóa đơn. 

 

 

(4) Nhập mã OTP (One Time Password) được gửi đến điện thoại của Quý khách 

và nhận thông báo kết quả giao dịch. 
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3. Nạp tiền tài khoản 

Trên Thanh công cụ, Quý khách chọn mục Thanh toán, chọn Nạp tiền tài 

khoản. 

 

(1) Chọn tài khoản thực hiện giao dịch. 

 

(2) Tạo giao dịch nạp tiền tài khoản: 

 Chọn nhà cung cấp dịch vụ; 

 Nhập mã đăng ký dịch vụ (số điện thoại hoặc tài khoản game cần nạp 

tiền); 

 Chọn mệnh giá nạp tiền. 
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(3) Kiểm tra thông tin giao dịch, nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của Quý 

khách và nhận thông báo kết quả giao dịch. 

VIII. Thông tin thành viên 

1. Tài khoản người dùng 

Trên Thanh công cụ, Quý khách chọn mục Thành viên, chọn Tài khoản người 

dùng. 

 

Hiển thị thông tin chi tiết mã truy cập, tên truy cập và danh sách các chức năng 

quý khách có thể thực hiện. 

 

2. Thay đổi mật khẩu 

Trên Thanh công cụ, Quý khách chọn mục Thành viên, chọn Thay đổi mật 

khẩu. 

 

- Nhập mật khẩu hiện hành (mật khẩu Quý khách đang sử dụng hoặc mật khẩu 

được Ngân hàng cung cấp thông qua SMS, e-mail trong lần đầu tiên sử dụng 

dịch vụ). 

- Nhập mật khẩu mới. 
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- Chọn hình thức nhận OTP (One Time Password). 

- Nhận mã OTP qua SMS, e-mail. 

- Nhập mã OTP  chấp nhận  Thông báo kết quả. 

 

- Nhập mã OTP (One Time Password). 

 

IX. Đăng xuất hệ thống Internet Banking 

Quý khách nhấp chuột vào mục “Đăng xuất” để thoát khỏi hệ thống. 

 

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng dịch vụ Internet Banking. 


