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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING 

I. ĐĂNG NHẬP  

1. Đăng nhập lần đầu 

Đăng nhập dịch vụ VietABank Internet Banking tại địa chỉ:  

              https://ebanking.vietabank.com.vn/ 

- Nhập Tên đăng nhập do VietABank cung cấp khi khách hàng đăng ký dịch vụ 

VietABank Internet Banking 

- Nhập Mật khẩu đăng nhập lần đầu được gửi vào email/ số điện thoại của khách hàng 

theo hình thức KH lựa chọn khi đăng kí tại quầy. 

- Nhấn nút “Đăng nhập” để truy cập và sử dụng dịch vụ VietABank Internet Banking 

 

Lưu ý: 

Nếu không đăng nhập dịch vụ để kích hoạt trong vòng 24h từ lúc đăng ký, mật khẩu lần đầu 

sẽ hết hiệu lực 

2. Đổi mật khẩu đăng nhập 

2.1. Đổi mật khẩu lần đầu: 

Khi KH thực hiện đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập bằng Mật khẩu mới được cấp lại 

(reset), hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu khách hàng thực hiện đổi mật khẩu: 

https://ebanking.vietabank.com.vn/
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 Nhập Mật khẩu lần đầu 

 Nhập Mật khẩu truy cập mới 

 Nhập lại Mật khẩu truy cập mới 

 Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất 

 

2.2. Khách hàng chủ động đổi mật khẩu đăng nhập  

 Khách hàng đăng nhập vào Internet Banking/Hồ sơ cá nhân/Đổi mật khẩu: 

 

Màn hình hiển thị thông tin => KH thực hiện: 

 Nhập Mật khẩu cũ 

 Nhập Mật khẩu mới 

 Nhập Xác nhận mật khẩu mới 

 Nhấn nút “Đổi mật khẩu” để hoàn tất 
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II.  ĐĂNG XUẤT 

Sau khi đăng nhập và sử dụng các dịch vụ, ở màn hình trang chủ, KH kích chọn vào khu vực góc 

phải phía trên: 

 

 Hiển thị màn hình popup thông báo: Bạn chắc chắn muốn đăng xuất? 

 

 Chọn [OK] nếu khách hàng muốn Đăng xuất 

 Chọn [Hủy] nếu khách hàng muốn hủy thao tác này. Màn hình trở về trang chủ. 

III. CHUYỂN TIỀN  

1. Trong hệ thống VietABank 

 Bước 1: KH đăng nhập/Giao dịch/Chuyển khoản/Trong hệ thống 
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  Bước 2: Màn hình hiển thị các thông tin:  

 KH lựa chọn tài khoản mặc định để chuyển tiền đi 

 

 Bước 3: 

 KH lựa chọn một trong các tần suất chỉ định: 

+ Ngay lập tức 

+ Thực hiện theo ngày 

+ Định kì 

 KH nhập tài khoản nhận hoặc lấy từ danh sách người thụ hưởng 

 Số tiền chuyển 

 Nội dung chuyển 

 Nhấn nút Thực hiện để tiếp tục giao dịch 

 Bước 4: Xác nhận thông tin: 

Kiểm tra lại thông tin đã nhập -> Click [Thực hiện] 
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  Bước 5: Xác thực giao dịch 

Lựa chọn Phương thức xác thực tương ứng: 

 SMS OTP: nhập mã xác thực 6 số gửi về số điện thoại 

 VietABank eToken: nhập mã số trên ứng dụng eToken của VietABank Khách hàng  

 Click “Xác nhận” để xác nhận thanh toán 

 

 Bước 6: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công 
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2. Chuyển tiền nhanh Napas 247  

  Bước 1: KH đăng nhập => Chọn mục Giao dịch => chọn mục Chuyển khoản => Chọn 

icon Chuyển tiền nhanh nhanh NAPAS247  

 

 Bước 2: Tạo lệnh chuyển tiền 

 Lựa chọn Tần suất chỉ định:  

+ Thực hiện lập tức 

+ Thực hiện theo ngày 

+ Định kỳ 

 Lựa chọn “Hình thức chuyển tiền”:  

+ Cách 1:  Theo số thẻ: 

 KH nhập số thẻ => Hệ thống tự động hiển thị thông tin chủ thẻ 

 KH nhập các thông tin khác: số tiền chuyển, nội dung chuyển tiền 

 KH chọn nút Thực hiện 
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+ Cách 2: Theo số tài khoản. 

 KH chọn ngân hàng thụ hưởng  

 KH nhập thông tin tài khoản thụ hưởng => Hệ thống tự động hiển thị 

thông tin chủ tài khoản (Hoặc KH lựa chọn tài khoản thụ hưởng từ danh 

sách mẫu thụ hưởng đã lưu trước đó). 

 KH nhập số tiền chuyển, nội dung chuyển tiền 

 KH chọn nút Thực hiện 

 

 Bước 3: Xác nhận thông tin: 

Kiểm tra lại thông tin đã nhập -> Click [Thực hiện] 

 Bước 4: Xác thực giao dịch 

- Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn “Phương thức xác thực” 

- Lựa chọn 1 trong 2 Phương thức xác thực tương ứng: 

+ SMS OTP 

+ VietABank eToken:  

- Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại KH đã đăng kí 

 Click “Xác nhận” để xác nhận thanh toán 
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 Bước 5: Giao dịch thành công. Hiển thị màn hình xác nhận giao dịch thành công. 

3. Chuyển tiền liên ngân hàng 

 Bước 1: KH đăng nhập/ Giao dịch / Chuyển khoản => Chọn “Chuyển tiền liên Ngân hàng”  

 

 Bước 2: Tạo lệnh chuyển tiền 

- Lựa chọn “Tần suất chỉ định”: Thực hiện lập tức/ Thực hiện theo ngày/ Định kỳ 

- Nhập Tài khoản nhận 

- Nhập Tên người nhận 

- Lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng 

- Nhập Chi nhánh Ngân hàng nhận 

- Nhập số tiền nhận 

- Mặc định Người chuyển trả 

- Phí xuất hiện khi nhập đầy đủ thông tin + số tiền 

- Nhập Nội dung chuyển 
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 Bước 3: Xác nhận thông tin: 

Kiểm tra lại thông tin đã nhận -> Click [Thực hiện] 

 

 Bước 4: Xác thực giao dịch 

- Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn “Phương thức xác thực” 

- Khách hàng nhập Mã OTP (nhận qua điện thoại theo tin nhắn hoặc trên ứng dụng 

VietABank eToken) 
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 Bước 5: Màn hình xác nhận giao dịch thành công. 

 

4. Chuyển tiền theo lô 

Chuyển tiền theo lô: là hình thức khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đồng thời 

nhiều số tài khoản cùng hệ thống VietABank. 

 Bước 1: KH đăng nhập/ Giao dịch/ Chuyển khoản/ Theo lô  

 

 Bước 2: Tạo lệnh chuyển tiền: 

Tại màn nhìn [Nhập giao dịch chuyển]: 

- Tải [Tập tin mẫu]  

- Nhập đầy đủ thông tin và đúng định dạng vào Tập tin mẫu  => Lưu tập tin 

- Chọn tập tin đã lưu  

- Click [Sẵn sàng tải lên] 
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- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file tải lên -> nhập nội dung chuyển khoản chung 

của giao dịch chuyển tiền này -> Click [Thực hiện] 

 

 Bước 3: Xác nhận thông tin: 

Tại màn hình xác nhận thông tin -> kiểm tra lại thông tin đã nhập -> Click [Thực hiện] 

 

 Bước 4: Xác thực giao dịch 

- Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn “Phương thức xác thực” 

- Khách hàng nhập Mã OTP (nhận qua SMS hoặc trên ứng dụng VietABank eToken) 
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- Chọn nút “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch 

 Bước 5: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công 

IV. THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

Thanh toán hóa đơn cho các loại dịch vụ: viễn thông, điện, nước, vé máy bay, vé tàu, khách sạn, 

phí bảo hiểm… 

 Bước 1: KH đăng nhập/ Giao dịch/ Thanh toán hóa đơn 

 

  Bước 2: Tạo lệnh thanh toán 

- Phần Tài khoản mặc định: KH lựa chọn tài khoản để thanh toán (nếu KH có từ 2 

TKTT trở lên)s 

- Mục Thông tin hóa đơn: 

- Chọn Loại dịch vụ cần thanh toán (tiền điện, vé vé tàu, vé máy bay, cước điện thoại 

trả sau, cước điện thoại cố định/home phone, cước internet, học phí, phí bảo hiểm, 

dịch vụ khách sạn/du lịch,…) 

- Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: đơn vị khách hàng cần thanh toán hóa đơn 

- Nhập Mã khách hàng: mã khách hàng trên hợp đồng cung cấp điện, nước, truyền 

hình cáp, internet,… hoặc mã đặt chỗ đối với vé tàu, vé máy bay,…. Hệ thống tự 

động kiểm tra tính hợp lệ của Mã khách hàng được nhập  



Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet banking    
CLDV 

13  

 

- Click [Thực hiện] 

 Bước 3: Màn hình xác nhận thông tin 

Tại màn hình [XÁC NHẬN THÔNG TIN] 

-  Kiểm tra lại Thông tin đã nhập 

- Click [Thực hiện] để thực hiện giao dịch 

 

 Bước 4:   Xác thực giao dịch 

- Tại màn hình [XÁC NHẬN GIAO DỊCH] chọn phương thức xác thực tương ứng 

SMSOTP hoặc VietABank eToken: 
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- Click [XÁC NHẬN] -> Giao dịch hoàn tất 

 Bước 5: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công 

 

V. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 

Lưu ý: KH chỉ đăng kí lịch thanh toán hóa đơn tự động khi hóa đơn đó đã lên kì phí và chưa 

thanh toán. (nếu KH đã thanh toán kì phí đó hoặc chưa lên hóa đơn mới thì không thực hiện 

được thao tác này). 

1. Đăng kí dịch vụ thanh toán tự động 

Định kì hệ thống sẽ tự thanh toán hóa đơn cho KH theo thông tin KH đã cài đặt. 

 Bước 1: KH đăng nhập/ Giao dịch/ Đăng kí Thanh toán hóa tự động 
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 Bước 2: Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động: 

- Tích chọn vào Đồng ý với Điều khoản điều kiện 

- Click [ĐỒNG Ý] 

 

 Bước 3: Nhập hóa đơn 

Tại màn hình Đăng kí thanh toán hóa đơn tự động,  KH chọn/điền các thông tin: 

- Loại dịch vụ 

- Nhà cung cấp 

- Mã Khách hàng 

- Số điện thoại (không bắt buộc) 

- Ngày thực hiện đầu tiên:  

- Ngày thực hiện cuối cùng: 

- Click [Thực hiện] 

 

 Bước 4: Xác nhận thông tin 

Tại màn hình [XÁC NHẬN]: KH kiểm tra lại thông tin hóa đơn -> Sau đó chọn nút 

[THỰC HIỆN] 



Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Internet banking    
CLDV 

16  

 

 Bước 5: Xác thực giao dịch 

Tại màn hình [XÁC NHẬN GIAO DỊCH] chọn phương thức xác thực tương ứng 

SMSOTP hoặc VietABank eToken: 

- Nhập mã số trên ứng dụng eToken của VietABank 

 

- Click [XÁC NHẬN] -> Giao dịch hoàn tất 

 Bước 6: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công 
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2. Hủy đăng kí thanh toán hóa đơn tự động 

 Bước 1: KH đăng nhập/Hồ sơ cá nhân/Quản lý giao dịch thực hiện định kỳ 

 

 Bước 2:  

- Hiển thị danh sách các hóa đơn đã đặt lịch thanh toán tự động 

- KH chọn Giao dịch Hóa đơn cần hủy 

 

 Bước 3: KH chọn nút [HỦY LỊCH ĐỊNH KÌ] 
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 Bước 4: KH chọn nút [Xác nhận hủy] 

 

 Bước 5: KH lựa chọn phương thức xác thực và nhập mã xác thực OTP: 

 

 Bước 6: Thực hiện GD hủy thành công. Màn hình hiển thị thông báo:  
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VI. TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN 

1. Mở số tiết kiệm Online 

- Tiền gửi tiết kiệm online của Khách hàng có hiệu lực và được tính lãi từ thời điểm mở 

thành công trên kênh ngân hàng số. Ngoại trừ các món tiền gửi tiết kiệm online mở vào 

ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Pháp luật và của VietABank thì có hiệu lực và 

được tính lãi từ ngày làm việc tiếp theo. 

 Bước 1: KH đăng nhập/Tiết kiệm online/Mở sổ tiết kiệm online 

 

 Bước 2: Tạo lệnh thanh toán 

- Mục Chi tiết tài khoản tiền gửi: 

 Loại sản phẩm:  

 Chọn Kỳ hạn gửi:  

 Lãi suất: xuất hiện khi khách hàng nhập số tiền gửi và chọn kỳ hạn 

 Nhập Số tiền gửi: Nhập số tiền muốn gửi 

 Chọn hình thức đáo hạn:  

 Chọn Nhận thông tin sổ tiết kiệm qua Email 

 Điền thông tin CBNV giới thiệu (nếu có) 

 Tích Đồng ý với Điều khoản điều kiện 

 Tích vào ô hiệu lực của ngày mở sổ vào ngày lễ, ngày nghỉ 

- Nhấn nút: [Thực hiện] để tiếp tục giao dịch 

 

 

 Bước 3: Xác nhận giao dịch  

Tại màn hình xác nhận giao dịch -> kiểm tra lại các thông tin đã nhập -> Click [Thực hiện] 
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 Bước 4: Xác thực giao dịch 

Tại màn hình [XÁC NHẬN GIAO DỊCH] chọn ptxt tương ứng SMS OTP hoặc 

VietABank eToken: 

 

 Click [XÁC NHẬN] -> Giao dịch hoàn tất 

 Bước 5: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công. 

2. Tất toán sổ tiết kiệm Online 

Quy trình chi trả tiền gửi tiết kiệm online: 

- Vào ngày đáo hạn của món tiền gửi tiết kiệm: VietABank chi trả gốc và lãi (nếu có) vào 

tài khoản thanh toán của chính chủ tài khoản đó. 

- Nếu Khách hàng tất toán trước hạn trên kênh ngân hàng số thì tiền gốc và lãi (nếu có) 

được chi trả vào tài khoản thanh toán của Khách hàng vào thời điểm tất toán thành 

công. 

Thao tác thực hiện: 

 Bước 1: KH đăng nhập/Tiết kiệm online/Tất toán sổ tiết kiệm  
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 Bước 2: Tất toán sổ tiết kiệm 

- Trong danh sách sổ tiết kiệm online -> Click vào [Tất toán] ở sổ cần tất toán. 

 

 Bước 3: Xác nhận thông tin 

- Kiểm tra thông tin của sổ tiết kiệm cần tất toán: 

 Ngày gửi tiền 

 Số dư: là số tiền gốc ban đầu gửi 

 Ngày gửi 

 Ngày đến hạn 

 Lãi suất 

 Phương thức tái tục 

 Lãi thực nhận 

 

- Chọn tài khoản nhận: Trường hợp khách hàng có nhiều tài khoản: khách hàng chon 

1 trong nhiều tài khoản để nhận tiền sau khi tất toán. 
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 Bước 4: Xác thực giao dịch 

Tại màn hình [XÁC NHẬN GIAO DỊCH] chọn ptxt tương ứng SMSOTP hoặc 

VietABank eToken: 

 

 Click [XÁC NHẬN] -> Giao dịch hoàn tất 

 Bước 5: Giao dịch thành công 

Màn hình xác nhận giao dịch thành công 

VII. CÁC TIỆN ÍCH KHÁC 

1. Cài đặt Phương thức xác thực VietABank eToken 

 Lưu ý: Đối với các giao dịch từ 50.000.000 VND trở lên: phải sử dụng phương thức xác 

thực eToken 

 Cách thức cài đặt gồm 2 phần: 

 Phần 1:  KH tải ứng dụng VietABank eToken trên chợ Ứng dụng (CH Play hoặc 

App Store)  

 

 Phần 2:  KH đăng kí kích hoạt eToken trên Internet Banking 

 Bước 1: KH đăng nhập/Hồ sơ cá nhân/Cài đặt VietABank eToken 
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 Bước 2: Tích đồng ý vào bản Điều khoản, điều kiện -> Click [Thực hiện] 

 

 Bước 3: Đăng ký xác thực SoftOTP 

Tại màn hình Đăng ký xác thực SoftOTP -> Click Đăng ký VietABank eToken 

-> Click [Thực hiện] 

 

 Bước 4: Xác thực giao dịch 

Tại màn hình Xác thực giao dịch -> Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại 
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đăng ký với Ngân hàng -> Click [Xác nhận] 

 

 Bước 5: Kích hoạt ứng dụng thành công 

 

 Bước 6: Hệ thống gửi mã kích hoạt qua tin nhắn SMS đến số điện thoại của KH  

 Bước 7: KH mở ứng dụng VietABank eToken, nhập mã kích hoạt đã được gửi 

tin nhắn đến số điện thoại khi đăng ký sử dụng hình thức eToken => chọn 

[Kích hoạt] 

                                      

 Bước 8: KH tự đặt mật khẩu gồm 6 số bí mật của riêng mình => chọn [Xác nhận].  
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Lưu ý: Mật khẩu này sẽ dùng đăng nhập vào ứng dụng eToken để lấy mã xác thực OTP khi thực 

hiện các giao dịch trên kênh Ngân hàng số. KH không cung cấp mật khẩu này cho người khác để 

bảo mật thông tin. 

2. Cách lấy mã xác thực OTP trên eToken 

a)  Mã xác thực OTP cơ bản 

- Áp dụng trong trường hợp KH lựa chọn phương thức xác thực eToken để xác thực GD 

- Màn hình hiển thị trên Internet Banking như sau: 

 

- KH vào ứng dụng eToken  

- Nhập mã pin bí mật gồm 6 số. 

- eToken hiển thị mã xác thực OTP. 

 KH nhập mã xác thực OTP vào màn hình Internet Banking => chọn [Xác nhận] 
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- Màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công. Kết thúc giao dịch. 

b) Mã xác thực OTP nâng cao 

 Bước 1: KH thực hiện giao dịch, ở bước xác thực giao dịch => chọn Phương thức 

xác thực eToken 
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 Bước 2: KH đăng nhập vào ứng dụng eToken => KH chọn [Xác thực nâng cao] 

                  

 Bước 3: Trên màn hình Internet Banking hiển thị Số tham chiếu giao dịch =>  KH 

nhập số tham chiếu này vào vị trí Mã giao dịch trên màn hình Etoken 

 Bước 4: eToken tự động sinh ra mã OTP tương ứng 

 Bước 5: KH nhập mã xác thực OTP vào màn hình Internet Banking => chọn [Xác thực] 

 Bước 6: Hoàn thành giao dịch. 

 

Lưu ý: Nếu KH sử dụng Internet Banking và ứng dụng eToken trên 2 thiết bị riêng lẻ thì có thể 

dùng hình thức scan mã để lấy mã xác thực OTP như sau: 

Tại ứng dụng eToken: chọn quét mã scan => Thực hiện quét mã đang hiển thị trên màn hình 

Internet Banking  => Màn hình Internet Banking tự động hiển thị mã xác thực => KH chọn nút 
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[Xác nhận] => hoàn thành giao dịch. 

             

3. Quản lý mẫu giao dịch và người thụ hưởng 

 Bước 1:  KH đăng nhập/Chọn Quản lý mẫu giao dịch và Người thụ hưởng mục Hồ sơ 

trên thanh công cụ ngang hoặc trong Giao dịch Chuyển khoản 

 

 Bước 2: Tạo giao dịch  

 Tạo mới mẫu người thụ hưởng :  

 Chọn Loại giao dịch 

 Tên gợi nhớ 

 Tài khoản nhận 

 Hiển thị 

 Chọn nút [Lưu lại] 
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 Tạo mới mẫu giao dịch 

 Loại giao dịch 

 Tên gợi nhớ 

 Tài khoản chuyển 

 Tần suất chỉ định 

 Tài khoản nhận 

 Số tiền chuyển 

 Nội dung chuyển 

 Hiển thị 

 Chọn nút [Lưu lại] 

 

4. Nhật kí giao dịch 

 Bước 1: KH đăng nhập/Nhật kí giao dịch 

 Bước 2: KH lựa chọn các thông tin cần thiết: 

- Loại giao dịch: 

- Trạng thái 

- Từ ngày…………Đến ngày 

 Bước 3: KH chọn nút [Tìm kiếm] 
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VIII. DỊCH VỤ THẺ 

1. KH đăng nhập/Dịch vụ thẻ/Thẻ tín dụng VietABank 

 

2. Màn hình hiển thị các dịch vụ để KH lựa chọn gồm; 

- Sao kê giao dịch thẻ 

- Khóa thẻ 

- Thanh toán dư nợ thẻ 

- Đăng kí trích nợ tự động 

- Đăng kí thanh toán trực tuyến 

- Chi tiết thẻ tín dụng 

- Lịch sử giao dịch thẻ 
 

2.1. Sao kê giao dịch thẻ 

- KH lựa chọn số thẻ, kì sao kê  => Chọn [Tải file sao kê PDF] 

- KH nhập mật khẩu là 6 số cuối của thẻ tín dụng (nếu file PDF yêu cầu mật khẩu) 
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2.2. Khóa thẻ  

 Bước 1: KH chọn icon [Khóa thẻ] 

 

 Bước 2: KH chọn [Xác nhận] 

 

 Bước 3: Khóa thẻ thành công 
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2.3. Mở thẻ 

Lưu ý: icon Mở khóa thẻ chỉ hiển thị khi thẻ của KH đang bị khóa. 

 Bước 1: KH chọn [Mở khóa thẻ] 

 

 Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin => chọn [Xác nhận] 

 

 Bước 3: Màn hình hiển thị xác thực giao dịch qua SMS OTP hoặc eToken 
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 Bước 4: Màn hình thông báo Mở khóa thẻ thành công. 

 

2.4. Thanh toán dư nợ thẻ 

 Bước 1: KH chọn icon Thanh toán dư nợ thẻ 

 Bước 2: KH chọn/nhập thông tin: 

- KH chọn loại dịch vụ 

- Số thẻ tín dụng 

- Hình thức thanh toán: 

+ Nếu chọn [Thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ] thì hệ thống sẽ tự động hiển thị số 

tiền cần phải thanh toán 

+ Nếu chọn [Thanh toán số tiền khác]: KH tự nhập số tiền thanh toán 

- Chọn nút [Thực hiện] 

 

 Bước 3: Màn hình thông báo thành công 

2.5. Đăng ký/Hủy đăng kí trích nợ tự động 

 Đăng kí trích nợ tự động 

 Bước 1: KH chọn icon Đăng ký trích nợ tự động  
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 Bước 2: KH lựa chọn các thông tin : 

- Chọn Hình thức trích nợ tự động: 

 Thanh toán dư nợ tối thiểu 

 Thanh toán toàn bộ dư nợ 

 Không đăng ký trích nợ tự động 

-  Chọn Tài khoản trích nợ tự động 

 Chọn nút [Xác nhận] 

 

 Bước 3:  Xác thực giao dịch 

- Tại màn hình [XÁC THỰC GIAO DỊCH] chọn phương thức xác thực tương 

ứng SMSOTP hoặc VietABank eToken 

- KH nhập mã OTP 

- Chọn nút  [Xác nhận] 
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 Bước 4: Màn hình thông báo kết quả thành công: 

 

 Hủy đăng kí trích nợ tự động 

 Bước 1: KH chọn icon [Đăng kí trích nợ tự động] 

 

 Bước 2:  

- KH chọn hình thức trích nợ tự động: [Không đăng kí trích nợ tự động] 

- KH chọn [Xác nhận] 
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 Bước 3:  Xác thực giao dịch 

- Tại màn hình [XÁC THỰC GIAO DỊCH] chọn phương thức xác thực tương 

ứng SMSOTP hoặc VietABank eToken 

- KH nhập mã OTP 

- Chọn nút  [Xác nhận] 

 

 Bước 4: Màn hình thông báo kết quả thành công: 

 

2.6. Đăng ký/ Hủy đăng ký thanh toán online 

 Đăng kí thanh toán online 

 Bước 1:  Chọn Đăng ký/ Hủy đăng ký thanh toán online  

 

 Bước 2: 

- Đăng ký/ Hủy đăng ký thanh toán online  

- Click [Xác nhận] 
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 Bước 3:  Xác thực giao dịch 

- Tại màn hình [XÁC THỰC GIAO DỊCH] chọn phương thức xác thực tương 

ứng SMSOTP hoặc VietABank eToken 

- KH nhập mã OTP 

- Chọn nút  [Xác nhận] 

 

 Bước 4: Màn hình thông báo kết quả thành công: 
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 Hủy đăng kí thanh toán online 

Áp dụng trong trường hợp KH đã đăng kí thanh toán trực tuyến. 

 Bước 1: KH chọn [Hủy đăng kí thanh toán online] 

 

 Bước 2: KH chọn [Xác nhận] 

 

 Bước 3:  Màn hình thông báo kết quả thành công: 
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2.7. Lịch sử giao dịch thẻ 

 Bước 1: KH chọn [Lịch sử giao dịch thẻ] 

 

 Bước 2: KH lựa chọn thêm các [Tiêu chí tìm kiếm] 

- Số thẻ 

- Từ ngày…….đến ngày…….. 

- Tìm kiếm theo 

- Loại giao dịch 

- Chọn nút  [Tìm kiếm] 

 


