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GIỚI THIỆU

VIỆT Á INTERNET BANKING
Hệ thống Internet Banking của ngân hàng TMCP Việt Á được ra mắt vào năm 2014, được phát

triển bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực ngân hàng điện tử.Hệ
thống được thiết kế và trang bị rất nhiều những chức năng mới, đem đến tính tiện lợi và an toàn bảo mật
thông tin ở mức cao nhất.

Hướng dẫn này mang đến đầy đủ thông tin cho quý khách về tất cả những tính năng được hỗ trợ
và cũng giúp quý khách thực hiện những giao dịch cần thiết. Quý khách có thể truy theo danh mục chức
năng cần sử dụng và làm theo từng bước của hướng dẫn.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
Quý khách cần phải đáp ứng những điều kiện sau :

 Quý khách là khách hàng của ngân hàng TMCP Việt Á, có tài khoản tài ngân hàng.
 Quý khách có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
 Quý khách đã được cấp tên đăng nhập và mật khẩu từ phía Việt Á.
 Quý khách có thiết bị kết nối Internet và trình duyệt Internet được hỗ trợ.

Hiện tại hệ thống Internet Banking của Việt Á hỗ trợ tất cả các dòng sản phẩm máy tính cá nhân, máy
tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
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I. HƯỚNG DẪN CƠ BẢN
1. ĐĂNG NHẬP
Để bắt đầu sử dụng chương trình ngân hàng điện tử (Internet Banking) của ngân hàng TMCP Việt Á.

Quý khách phải sử dụng trình duyệt Internet và vào đường dẫn sau : https://ebanking.vietabank.com.vn

Quý khách điền thông tin đăng nhập được cung cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á và điền trang đăng

nhập của Việt Á Internet Banking.

2. ĐĂNG XUẤT
Quý khách có thể đăng xuất (Log out) khỏi hệ thống bằng cách bấm vào tên của quý khách tại góc phải

phía trên của cửa số trình duyệt. Một danh sách chức năng (menu) sẽ xuất hiện. Quý khách vui lòng

chọn đăng xuất và xác nhận để đăng xuất khỏi hệ thống.

Lưu ý : Vì lý do an ninh nên hệ thống sẽ tự động ngắt phiên giao dịch của quý khách sau 5 phút tính từ

thao tác cuối cùng của quý khách dù quý khách vẫn chưa đăng xuất.
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3. ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP
Sau lần đầu tiên đăng nhập, quý khách sẽ phải bắt buộc thay đổi mật khẩu được cấp vì lý do an toàn.

Hoặc trong trường hợp quý khách cần đổi mật khẩu, quý khách thực hiện cái bước sau.

Bước 1: Chọn chức năng <Đổi mật khẩu>

*** Lưu ý : Nếu quý khách đăng nhập lần đầu tiên thì hệ thống sẽ tự động vào chức năng này cho quý

khách.

Bước 2: Nhập thông tin

Quý khách nhập những thông tin yêu cầu. Toàn bộ yêu cầu về mức độ bảo mật của mật khẩu được hiển

thị chi tiết cho quý khách.
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Bước 3 : Xác nhận

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách xác nhận đồng ý việc đổi mật khẩu. Quý khách xác nhận để tiếp tục.

Bước 4 : Hoàn tất

Sau khi quý khách đã đổi mật khẩu thành

công. Quý khách bấm hoàn tất để kết thúc

giao dịch.

***Lưu ý : Trong trường hợp lần đầu tiên

đăng nhập trên hệ thống. Hệ thống sẽ yêu

cầu quý khách đăng nhập lại với mật khẩu mới.

4. DANH MỤC CHÍNH VÀ PHỤ (Menu và sub-menu)
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Quý khách sẽ thấy menu ngay phía trên của phần nội dung.
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Danh mục phụ cũng được hiện thị

khi quý khách bấm vào chức năng

trên danh mục chính.

II. NHẬT KÝ GIAO DỊCH
Nhật ký giao dịch cá nhân là chức năng ghi nhận chi tiết quá trình và kết quả tất cả các giao dịch của

quý khách trên hệ thống Internet Banking.

Bước 1 : Khởi tạo

Quý khách truy cập chức năng từ danh mục chính : <Nhật ký giao

dịch> → <Nhật ký giao dịch cá nhân>. Nhật ký giao dịch của quý khách được phân theo loại giao dịch

và tình trạng của giao dịch.

Bước 2 : Chọn loại giao dịch

Quý khách chọn tình trạng của loại giao dịch cần tra cứu thông tin.
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Mặc định hệ thống sẽ hiện thị cho quý khách 30 giao dịch gần nhất của quý khách trên hệ thống Internet

Banking.

Bước 3 : Chọn giao dịch

Quý khách bấm va <Số tham chiều> để xem chi tiết của giao dịch tương ứng

Thêm các tiêu chí tìm kiếm (Không bắt buộc)

Trong trường hợp quý khách không tìm thấy giao dịch cần tìm hoặc muốn thay đổi loại giao dịch và

trạng thái, quý khách có thể thay đổi trực tiếp trên khu vực tìm kiếm.
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Bước 4 : Kết quả

Thông tin của giao dịch sẽ được thể hiện chi tiết cho quý khách.

In dữ liệu

Quý khách bấm <In dữ liệu> góc dưới bên phải để in

thông tin của giao dịch.
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III. TÀI KHOẢN VÀ THÔNG TIN CÁC GIAO DỊCH
1. DANH SÁCH TÀI KHOẢN
Chức năng danh sách tài khoản giúp quý khách có thể thấy được toàn bộ các tài

khoản của mình cùng với số dư hiện tại của tài khoản đó. Quý khách có thể truy

cập vào chức năng này từ danh mục chính : <Tài khoản> → <Danh sách tài

khoản> .

Hiện tại đầy là chức năng mặc định sau khi đăng nhập của quý khách.

2. CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Chi tiết tài khoản là chức năng giúp quý khách truy cập tất cả các thông tin cần thiết vể tài khoản của

quý khách. Chức năng này có thể được truy cập bằng 2 cách.

Cách 1 : Từ danh mục chính.

Từ danh mục chính , quý khách chọn : <Tài khoản> → <Chi tiết tài

khoản> .

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách chọn tài khoản muốn xem chi tiết.

Quý khách chọn tài khoản cần xem chi tiết.
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Cách 2 : Từ chức năng <Danh sách tài khoản>

Trong danh sách tài khoản, quý khách có thể xem chi tiết tài khoản

nhanh chóng mà không cần phải qua việc chọn tài khoản.

Quý khách có thể chọn thanh công cụ của tài khoản muốn xem, sau đó

chọn <Chi tiết tài khoản>

Quý khách cũng có thể chọn nhanh

bằng cách chọn trực tiếp vào số tài

khoàn trong danh sách cái tài khoản.

Sau khi xác định tài khoản

cần tra cứu chi tiết, hệ thống

sẽ thể hiện chi tiết tài khoản

tại màn hình chính.
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3. LỊCH SỬ BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ
Chức năng này giúp quý khách theo dõi biến động của số dư tài khoản, cũng nhưng thông tin về các

giao dịch rút tiền/nhận tiền của tài khoản quý khách. Tương tự như chức năng <Chi tiết tài khoản>, quý

khách vẫn có thể sử dụng chức năng bằng 3 cách.

Cách 1 : Từ danh mục chính.

Từ danh mục chính , quý khách chọn : <Tài khoản> → <Lịch sử biến động số

dư> .

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách chọn tài khoản muốn tra cứu.

Quý khách chọn tài khoản cần xem lịch sử và bấm <Tìm kiếm>

Cách 2 : Từ chức năng <Danh Sách Tài khoản>

Quý khách có thể chọn thanh công cụ của tài khoản muốn xem, sau đó

chọn <Chi tiết tài khoản>.

Cách 3 : Từ chức năng <Chi tiết tài khoản>

Khi đang tra cứu chi tiết tài khoản, quý khách có thể chọn nhanh chức năng lịch sử giao dịch bằng cách

bấm vào nút <Lịch sử giao dịch> bên phải của phần chi tiết.
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Kết quả lịch sử giao dịch

Kết quả sẽ được trả về cho quý khách với các tiêu chí và cách sắp xếp mặc định.
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Quý khách có thể thêm các chi tiết tìm kiếm. Hướng dẫn tại phần tiếp theo.
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Thêm tiêu chí tìm kiếm lịch sử giao dịch. (Không bắt buộc )

Nhằm giúp quý khách dễ dàng tìm kiếm các giao dịch của mình, quý khách có thể thêm các tiêu chí tìm

kiếm như sau.

Chọn <Thêm các tiêu chí tìm kiếm> phía dưới số tài khoản được chọn.

Thêm các tiêu chí mong muốn và bấm <Tìm kiếm>

Tra cứu thông tin của giao dịch trong lịch sử

Để biết thêm thông tin của giao dịch trong lịch sử, quý

khách bấm vào <Số giao dịch> của giao dịch muốn tra cứu.

Thông tin sẽ được hiện ra bên phải.
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IV. QUẢN LÝ NGƯỜI THỤ HƯỞNG VÀ MẪU
1. NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Người thụ hưởng nghĩa là các tài khoản quý khách gửi tiền đến. Nhằm giúp quý khách lưu lại những số

tài khoản trong trường hợp cần sử dụng lại.

Tạo mới người thụ hưởng

Để tạo người thụ hưởng mới, quý khách làm theo các bước sau.

Bước 1: Khởi tạo chức năng <Quản lý người thụ hưởng>

Từ danh mục chính, quý khách chọn chức năng : <Chuyển Khoản> →

<Quản lý người thụ hưởng>

Quý khách sẽ được đưa vào trang quản lý người thụ hưởng và mẫu. Quý khách chọn loại mẫu là mẫu

người thụ hưởng và bấm <Tạo mới>.
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Bước 2 : Điền thông tin

Quý khách sẽ được đưa đến trang tạo mới người thụ hưởng. Quý khách điền thông tin cần thiết sau đó

bấm <Chọn lưu>

Bước 3 : Lưu và xác nhận

Sau khi quý khách đã chọn lưu, hệ thống sẽ lưu thông tin người thụ hưởng mới. Quý khách bấm <Hoàn

tất>.
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Sử dụng người thụ hưởng

Trong tất cả các loại chuyển khoản, tại bước <Nhập tài khoản nhận & tiền chuyển>, trong phần <Chi

tiết người nhận>, quý khách có thể chọn người thụ hưởng đã lưu bằng cấp bấm vào nút tìm kiếm bên

cạnh trường <Số tài khoản>

Hệ thống sẽ thể hiện một cửa số để quý khách chọn người thụ hưởng. Quý khách chọn người thụ hưởng

bằng cách bấm vào tên gợi nhớ hoặc

tên chủ tài khoản.
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Số tài khoản và tên người thụ hưởng sẽ được tự động cập nhật vào phần <Chi tiết người nhận>

2. MẪU GIAO DỊCH
Tạo mẫu giao dịch

Khi thực hiện lệnh chuyển khoản, quý khách có thể lưu lệnh chuyển khoản thành mẫu giao dịch để sử

dụng sau khi cần thiết.

Sau khi đã điền đủ thông tin cần thiết trong phần <Nhập tài khoản nhận & tiền chuyển>, quý khách có

thể chọn <Lưu thành mẫu> để lưu mẫu mới, hoặc <Lưu và thực hiện> để cùng lúc lưu và thực hiện

lệnh chuyển khoản.

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách nhập

tên gợi nhớ của mẫu. Quý khách nhập

tên và bấm <Chọn lưu>
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Việc lưu mẫu giao dịch của quý

khách đã hoàn tất.

3. XEM, CHỈNH SỬA & XÓA NGƯỜI THỤ HƯỞNG VÀ MẪU GIAO

DỊCH
Để xem chi tiết về người thụ hưởng hoặc mẫu giao dịch, quý khách chọn tên gợi nhớ hoặc tên người thụ

hưởng.

Tại màn hình chi tiết này, quý khách có thể điều chỉnh thông tin hay xóa người thụ hưởng
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hoặc xóa mẫu giao dịch.

Để điều chỉnh thông tin về người thụ hưởng, quý khách chọn <Điều chỉnh>, sau đó nhập thông tin mới

và bấm <Chọn lưu>
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Thông tin mới sẽ được cập nhật trên hệ thống.

V. HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN

NHẬP TÀI KHOẢN CHUYỂN
Chuyển khoản được phân làm 4 loại

 Chuyển khoản nội bộ : là loại giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản của ngân hàng TMCP

Việt Á.
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 Chuyển khoản liên ngân hàng : là loại giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thuộc tất cả các

ngân hàng khác ngoài ngân hàng TMCP Việt Á trên lãnh thổ Việt Nam.

 Chuyển khoản liên ngân hàng tức thời : là loại giao dịch chuyển tiền nhanh giữa các thẻ thuộc

các ngân hàng có liên kết với đối tác của Việt Á.

 Chuyển khoản theo lô : là loại giao dịch chuyển tiền cùng một lúc nhiều tài khoản thuộc ngân

hàng TMCP Việt Á.

Để khởi tạo chuyển khoản, quý khách chọn trên danh mục chính :

<Chuyển khoản> → <Chuyển khoản>

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách

chọn loại chuyển khoản tương

ứng.

Sau khi quý khách chọn loại chuyển khoản cần thực hiện, hệ thống sẽ thể hiện thông tin về các tài khoản

thanh toán mà quý khách có để chuyển tiền.

Quý khách chọn tài khoản muốn chuyển tiền đi.
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Sử dụng mẫu giao dịch
Nếu quý khách muốn sử dụng mẫu giao dịch đã được lưu trước đó, quý khách chọn ô <Mẫu có sẵn>
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Hệ thống sẽ hiển thị cửa sỗ tìm kiếm mẫu của loại giao dịch quý khách đã chọn. Quý khách chọn mẫu

cần dùng. Trong trường hợp mẫu của quý khách không hiển thị, quý khách có thể nhập thông tin về mẫu

để tìm kiếm.

Sau khi chọn mẫu, mọi thông tin từ mẫu sẽ được kiểm tra và tự động điền vào những thông tin cần thiết

cho quý khách. Quý khách bấm <Thực hiện> để tiếp tục giao dịch.
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Thiết lập giao dịch mới
Nếu quý khách muốn thiết lập giao dịch mới, mặc định hệ thống sẽ chọn <Tạo thanh toán mới>, sau khi

đã chọn tài khoản chuyển, quý khách bấm <Tiếp tục>
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NHẬP TÀI KHOẢN NHẬN & SỐ TIỀN
Bước tiếp theo của giao dịch chuyển khoản là nhập tài khoản nhận và số tiền. Toàn bộ thông tin của giao

dịch sẽ được quý khách kê khai tại đây.

Chuyển khoản nội bộ
Khi chuyển khoản nội bộ, quý khách có thể thiết lập 3 cách chuyển khoản khác nhau : chuyển khoản

ngay, chuyển khoản sau và thiết lập chuyển khoản định kỳ.

Chuyển khoản ngay

Tương tự như chuyển khoản cá nhân, quý khách nhập đầy đủ thông tin và chọn <Thực hiện>
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Chuyển khoản sau
Để thiết lập chuyển khoản sau, trong phần Chi tiết thanh toán,quý khách chọn Thanh toán sau và xác

định ngày để thanh toán. Sau đó bấm <Thực hiện>
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Chuyển khoản định kỳ.

Thiết lập chuyển khoản định kỳ

Chuyển khoản định kỳ giúp quý khách thiết lập một giao dịch có thể tự lặp lại nhiều lần mà không cần

quý khách phải trực tiếp thực hiện.

Định kỳ thực hiện được phần chia gồm các loại sau :

 Hàng ngày

 Hàng tuần

 Hai tuần một lần

 Hàng tháng

 Hai tháng một lần

 Hàng quý

 Nữa năm 1 lần

 Hàng năm

 Tự chọn

Tất cả đều được tính từ ngày thực hiện đầu tiên.

Sau khi đã thiết lập chu kỳ của chuyển khoản, quý khách bấm <Thực hiện>
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Xem các lệnh chuyển khoản định kỳ

Để xem các lệnh đã thiết lập cũng như quá trình thực hiện của các lệnh đó,

quý khách chọn từ danh mục chính : <Chuyển khoản> → <Xem các lệnh

chuyển khoản tự động>

Hệ thống sẽ mặc định hiển thị những giao dịch định kỳ đã thiết lập của quý

khách. Quý khách có thể thêm chi tiết tìm kiếm để lọc các kết quả. Quý khách chọn số tham chiếu để

xem chi tiết của lệnh.

Chi tiết của lệnh và tất cả các giao dịch đã thực hiện sẽ được hiện thị.
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Hủy lệnh chuyển khoản định kỳ

Nếu quý khách cẩn hủy lệnh giao dịch đã được thiết lập. Từ chi tiết của lệnh chuyển khoản, quý khách

chọn <Hủy lịch chuyển khoản>. Hệ thống sẽ ngưng các giao dịch còn lại của lệnh. Những giao dịch đã

được thực hiện sẽ không được hoàn lại.
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Chuyển khoản liên ngân hàng
Để thực hiện chuyển khoản liên ngân hàng, quý khách cần điền đầy đủ các thông tin của người nhận, sau

đó chọn chức năng “Chọn ngân hàng” để chọn ngân hàng cần chuyển khoản đến.
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Hệ thống sẽ thể hiện một của số bao gồm tất cả các ngân

hàng tại Việt Nam.

Quý khách có thể nhập thông tin của ngân hàng để lọc

kết quả. Để tiếp tục, quý khách bấm vào tên ngân hàng để

chọn.

Sau khi đã chọn được ngân hàng, quý khách nhập những thông tin còn lại và bấm <Thực hiện> để tiếp

tục
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Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.
Chức năng này sử dụng số dập nổi trên thẻ của khách hàng để làm tài khoản nhận. Quý khách có thể

chuyển khoản đến một thẻ của những ngân hàng có cùng liên kết đối tác với Việt Á. Việc này nhằm tiết

kiệm thời gian cho quý khách một cách tối đa.

Tại mục chi tiết tài khoản nhận, quý khách điền số thẻ mà quý khách muốn gửi đến, hệ thống sẽ kiểm tra

thẻ có chuyển khoản được hay không. Nếu kiểm tra thành công, hệ thống sẽ thể hiện tên đăng nhập của

chủ thẻ.

Quý khách điền các thông tin cần thiết còn lại và sau đó bấm <Thực hiện> để gửi lệnh.
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XÁC NHẬN
Tại tất cả các loại chuyển khoản, sau khi quý khách hoàn tất bước <Nhập tài khoản nhận & số tiền>, hệ

thống sẽ thể hiện toàn bộ thông tin để quý khách kiểm tra. Nếu có thay đổi, quý khách vui lòng bấm

<Điều chỉnh> để quay lại trang trước.Nếu mọi thông tin đều chính xác, quý khách bấm <Xác nhận> để

tiến hành xác thực mật mã giao dịch.
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XÁC THỰC MẬT MÃ OTP
Để bảo vệ tài khoản của bạn, ngân

hàng TMCP Việt Á sẽ yêu cầu quý

khách nhập mật mã giao dịch của quý

khách.

Quý khách vui lòng chọn phương thức

xác thực.

Nếu quý khách chọn phương thức xác thực bằng mật khẩu
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qua tin nhắn (OTP SMS), hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến số quý khách đã đăng ký với ngân hàng.

Quý khách vui lòng nhập mật mã nhận được. Sau đó bấm “Xác nhận”

Nếu mật khẩu chính xác, hệ thống sẽ tiến hành giao dịch. Nếu quý khách nhập mật khẩu sai 5 lần, hệ

thống sẽ tự hủy giao dịch.

HOÀN TẤT
Sau khi đã xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành gửi lệnh giao dịch và thông báo kết quả cho quý khách.

Trong trường hợp xảy ra lỗi. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch.

Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công cho quý khách.

Quý khách bấm nút “Hoàn tất” để kết thúc giao dịch.
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HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN THEO LÔ

Để tiến hành chuyển khoản theo lô, quý khách vui lòng vào mục “Chuyển Khoản”.

Sau đó quý khách chọn chức năng “Chuyển Khoản Theo Lô”, hệ thống sẽ thể hiện danh sách tài khoản

của quý khách. Quý khách tiến hành chọn tài khoản nguồn và sau đó bấm nút “Tiếp tục”.
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HƯỚNG DẪN VỀ TẬP TIN EXCEL
Để tiến hành chuyển khoản theo lô, hệ thống cần quý khách sử dụng chương trình Microsoft Excel để

tạo một tập tin theo mẫu. Tập tin này sẽ chứa tất cả những tài khoản nhận, tên chủ tài khoản, số tiền cần

chuyển và diễn giải của việc chuyển khoản.

Quý khách có thể tải tập tin mẫu tại trang Chuyển Khoản.

Trong phần diễn giải của các chức năng chuyển khoản, bên phải của các chức năng chuyển khoản (hoặc

bên dưới nếu quý khách sử dụng màn hình có độ phân giải thấp). Quý khách có thể tìm thấy “Tập tin

mẫu” trong phần diễn giải của chuyển khoản theo lô, quý khách nhấp vào đường link để tải về.
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Những điều cần biết về tập tin Excel
Để tránh trường hợp lỗi thường hay xảy ra, quý khách lưu ý những điểm sau.

I/ Định dạng của tập tin Excel phải được giữ nguyên như mẫu của ngân hàng TMCP Việt Á cung cấp.

II/ Số lượng tài khoản tối đa hỗ trợ là 1000 tài khoản/tập tin. (Hệ thống sẽ từ chối giao dịch nếu số lượng

tài khoản lớn hơn 1000.

III/ Số tiền tối thiểu cho mỗi tài khoản là 50.000 đồng.

IV/ Tất cả các ô (cell) của cột (column) số tài khoản phải được định dạng dưới dạng chữ (text), tránh

trường hợp Excel bỏ số 0 đầu của tài khoản. (Hình)
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V/ Tất cả các ô (cell) của cột (column) số tiền phải được định dạng dưới dạng số (Number). (Hình)

VI/ Tất cả các tài khoản phải nằm trong bảng tính (sheet) đầu tiên của tập tin Excel. (Hình)
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VII/ Tên của chủ tài khoản phải được viết không dấu.

VIII/ Diễn giải của giao dịch hỗ trợ tối đa 200 ký tự.

IX/ Quý khách có thể tự đặt tên của tập tin và bảng tính (sheet).

X/ Hệ thống hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin Excel.

XI/ Một tài khoản nhận chỉ được kê khai 1 lần trong tập tin Excel
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Tải tập tin Excel lên hệ thống Internet Banking
Khi chọn chức năng chuyển khoản theo lô, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chính của chức năng chuyển

khoản.

Sau khi đã hoàn tất việc soạn thảo tập tin Excel. Để tiến hành chuyển khoản, quý khách vui lòng tải tập

tin đã soạn thảo theo các bước sau.

CÁCH 1 : Sử dụng cửa sổ chọn tập tin (File Browser)

Quý khách bấm vào nút “Chọn File” trên màn hình của chức năng Chuyển Khoản.

Trình duyệt sẽ hiện ra cửa sổ chọn tập tin để quý khách tiến hành chọn tập tin cần chuyển.
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CÁCH 2 : Sử dụng chức năng kéo thả.

Để tạo sự tiện lợi cho quý khách, quý khách có thể kéo thả trực tiếp tập tin từ màn hình hoặc Windows

Explorer lên trình duyệt.
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Sau khi đã chọn được tập tin, quý khách vui lòng bấm tải lên để hệ thống tiếp nhận và kiểm tra

tập tin cho quý khách.
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TIẾN HÀNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH
Sau khi tải tập tin lên, hệ thống sẽ tiến hành đọc tập tin của quý khách và kiểm tra tất cả các tài

khoản trong tập tin.

Nếu trong trường hợp, tập tin của quý khách không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo cho quý khách

về số dòng bị lỗi và chi tiết của lỗi để quý khách có thể điều chỉnh.
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Sau khi đã điều chỉnh, quý khách vui lòng tải lại tập tin đã điều chỉnh như hướng dẫn. Lưu ý, quý khách

có thể tải tiếp tục trên trang web mà không cần phải thực hiện lại từ đầu, hệ thống sẽ tự động bỏ tập tin

cũ.

Khi tất cả các lỗi đã được khắc phục, quý khách tiếp tục nhập diễn giải của chuyển khoản và bấm “Thực

hiện” để tiến hành kiểm tra.
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Hệ thống sẽ hiển thì toàn bộ thông tin và nội dung của lệnh chuyển khoản để quý khách có thể kiếm tra.

Nếu trong trường hợp quý khách muốn thay đổi và dừng lệnh chuyển khoản, vui lòng bấm “Điều chỉnh”

để quay trở lại. Nếu mọi thông tin đều chính xác và quý khách muốn gửi lệnh chuyển khoản, vui lòng

bấm “Thực hiện”, hệ thống sẽ bắt đầu xác thực.
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Quý khách vui lòng chọn phương thức xác thực.

Sau khi đã xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành gửi lệnh giao dịch và thông báo kết quả cho quý khách.

Trong trường hợp xảy ra lỗi. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch.

Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công cho quý khách.
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Quý khách bấm nút “Hoàn tất” để kết thúc giao
dịch
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CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ

CHỨC NĂNG TẢI LẠI TẬP TIN ĐÃ TẢI LÊN HỆ THỐNG.
Trong trường hợp cần thiết, quý khách có thể tải xuống tập tin quý khách đã chuyển lên cho hệ

thống. Để lấy lại tập tin, quý khách vào chức năng “Nhật ký giao dich”, sau đó chọn lệnh chuyển khoản

theo trạng thái của giao dịch quý khách đã gửi.

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả những chuyển khoản theo trạng thái tương ứng. Quý khách có thể tìm

kiếm bằng cách điền vào các ô yêu cầu và bấm nút “Tìm kiếm”. Quý khách vui lòng chọn số tham chiếu

của chuyển khoản cần tải tập tin.
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Hệ thống sẽ hiển thị các chi tiết của lệnh chuyển khoản đã gửi. Để tại tập tin, quý khách nhấp

vào đường link được cung cấp
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CHỨC NĂNG XEM CHI TIẾT CỦA LỆNH CHUYỂN KHOẢN.
Quý khách có thể tiến hành kiểm tra chi tiết của lệnh chuyển khoản cũng như chi tiết của từng

giao dịch trong lệnh chuyển khoản theo lô.

Để tiến hành, quý khách vui lòng vào mục “Chuyển khoản” và chọn chức năng “Xem giao dịch

chuyển khoản theo lô”.
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Hệ thống sẽ hiện thị chức năng tìm kiếm giao dịch. Quý khách vui lòng điền vào giá trị yêu cầu

và bấm tìm kiếm.

Hệ thống sẽ lọc các chuyển khoản phù hợp với giá trị tìm kiếm quý khách cung cấp và hiện thị

trên màn hình chính.Quý khách vui lòng bấm vào mã giao dịch (Mã GD) để xem chi tiết của lệnh

chuyển khoản.
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Tất cả chi tiết của lệnh chuyển khoản cũng như trạng thái của từng giao dich sẽ được thể hiện.

VI. THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Hiện tại hệ thống Internet Banking của ngân hàng TMCP Việt Á hỗ trợ thanh toán hóa đơn của rất nhiều

dịch vụ khác nhau. Số tiền thanh toán của quý khách sẽ được cập nhật trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ

mà quý khách sử dụng.

Để tiến hành thanh toán hóa đơn, quý khách chọn từ danh

mục chính : <Thanh toán hóa đơn> .
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Sau đó hệ thống sẽ yêu cầu

quý khách điền thông tin của

hóa đơn cần thanh toán. Quý

khách nhập thông tin cần thiết

và bấm <Thực hiện>.

Hệ thống sẽ thể hiện thông tin

để quý khách kiểm tra lần cuối trước khi xác thực mật mã giao dịch.

Cũng như chuyển khoản, quý khách bấm <Điều chỉnh> để thay đổi thông tin của lệnh thanh toán. Bấm

<Thực hiện> để tiến hành xác thực mật mã giao dịch.

Hệ thống sẽ yêu cầu quý khách xác thực mật mã giao dịch như chuyển khoản.
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Nếu mật mã giao dịch chính xác, hệ thống sẽ trả kết quả thanh toán hóa đơn.
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VII. THANH TOÁN HỌC PHÍ

Hệ thống Internet Banking của ngân hàng TMCP Việt Á cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán

mở tại VAB để thanh toán học phí cho sinh viên của trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin thuộc Đại Học Quốc

Gia TP.HCM. Khách hàng thanh toán theo từng học kỳ mà sinh viên có đăng kí học với trường UIT. Sau khi hoàn

tất thanh toán, tài khoản thanh toán VAB được trừ tiền và UIT gạch nợ học phí ngay lập tức cho sinh viên.

Bước 1: Chọn giao dịch
KH bấm menu <Giao dịch> sau đó chọn submenu <Thanh toán học phí>, hệ thống sẽ hiển thị màn

hình “Thanh toán học phí”.

Bước 2: Nhập mã sinh viên

KH nhập “Mã sinh viên” cần thanh toán học phí và bấm <Thực hiện>, nếu sinh viên có tồn tại học phí

cần thanh toán thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình thông tin chi tiết để thanh toán, ngược lại hệ thống

sẽ hiển thị thông báo cho KH biết.

Bước 3: Xác nhận thanh toán
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Sau khi kiểm tra thông tin chi tiết nợ học phí của sinh viên, KH bấm <Thực hiện> để xác nhận thanh

toán, nếu KH muốn thay đổi mã sinh viên để thanh toán thì bấm <Điều chỉnh> để quay về màn hình

thanh toán học phí.

Lưu ý: hệ thống chỉ cho phép thanh toán khi học phí của sinh viên > 20.000đ, tài khoản của

khách hàng có số dư >= tiền nợ học phí & tài khoản của KH còn hạn mức giao dịch trong ngày.

Bước 4: Chọn phương thức xác thực
KH chọn 1 option phương thức xác thực trong tất cả các phương thức xác thực mà KH có đăng kí với

VAB. Sau khi KH chọn, hệ thống sẽ gửi mã xác thực cho KH thông qua thiết bị mà KH đã đăng kí.

Bước 5: Nhập mã OTP để xác nhận thanh toán

KH nhập mã OTP được gửi đến SMS trên điện thoại di động của KH từ VAB, sau đó KH bấm <Xác
nhận>
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Bước 6: Hệ thống thanh toán thành công

Sau khi KH nhập mã OTP hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của KH đủ điều kiện thanh toán, hệ thống sẽ

cắt tiền trên tài khoản KH để thanh toán & báo nhà trường gạch nợ học phí cho sinh viên.
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Bước 7: In biên nhận
Sau khi hệ thống thanh toán nợ học phí với nhà trường thành công thì sẽ hiển thị thông báo cho KH biết,

KH có thể in biên nhận vừa thanh toán bằng cách bấm vào nút <In biên nhận>
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VIII. THANH TOÁN THUẾ ĐIẸN TỬ

1. Giới thiệu
Chức năng “Thanh toán thuế điện tử” cho phép khách hàng dùng tài khoản tiền

gửi thanh toán cá nhân/ doanh nghiệp để thanh toán thuế nội địa cho bất kỳ

mã số thuế của các doanh nghiệp nào trên lãnh thổ Việt Nam. Khi thanh toán

thuế điện tử trên Internet Banking, doanh nghiệp không cần phải đăng ký ủy

quyền trích nợ với ngân hàng thanh toán và không cần sử dụng thiết bị Token

Key để xác thực thanh toán như thanh toán qua website của Tổng cục thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, chờ đợi khi

thanh toán thuế tại cơ quan thuế hoặc tại quầy giao dịch của ngân hàng.

Internet Banking có cơ chế lập - duyệt giúp doanh nghiệp kiểm soát các khoản

nộp thuế, bảo mật các khoản nợ thuế của doanh nghiệp.

2. Thanh toán thuế điện tử
KH vào địa chỉ Internet Banking https://ebanking.vietabank.com.vn/login.html ,

phải đăng nhập thành công vào Internet Banking thì mới có thể sử dụng được

chức năng “Thanh toán thuế điện tử” của VietABank. KH mở menu “Thanh

toán thuế điện tử” và thực hiện 5 bước theo hướng dẫn bên dưới để hoàn

thành giao dịch nộp thuế.
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Bước 1: Truy vấn thuế
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Bước 2: Lập tờ khai nộp thuế
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a. Thay đổi tài khoản thu ngân sách
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b. Thay đổi kho bạc nhà nước thu

c. Thay đổi cơ quan thu
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d. Chọn/ thay đổi các nội dung nộp thuế từ cơ qua thuế gửi về

Nếu muốn thay đổi những nội dung nộp thuế trong tờ khai, bấm nút <Chọn>, HT sẽ hiển thị

màn hình load danh sách các nội dung nợ thuế do cơ quan thuế trả về.

e. Thêm mới 1 nội dung nộp thuế

Nếu muốn thêm mới 1 nội dung nộp thuế vào danh sách, vui lòng bấm nút

<Thêm dòng>, HT hiển thị màn hình “Thêm chi tiết nộp thuế”
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Bước 3: Xác nhận giao dịch thanh toán thuế
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Bước 4: Xác thực giao dịch thanh toán thuế

Bước 5: Hoàn tất giao dịch

Lưu ý: đối với KHCN sau khi xác thực thành công thì hệ thống đã thực hiện cắt
tiền TK của KH để thanh toán thuế, do đó giao dịch thanh toán thuế điện tử đã
hoàn tất. Đối với tài khoản của KHDN nếu có thiết lập duyệt, KH phải hoàn tất
các cấp duyệt thì giao dịch mới được hoàn tất.
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3. Duyệt thanh toán thuế điện tử - chỉ dành cho KHDN
Giao dịch “Thanh toán thuế điện tử” cũng là giao dịch tài chính, do đó KHDN

cũng phải thực hiện đầy đủ các bước duyệt đã đăng ký với VietABank thì giao

dịch mới được hoàn tất. Để duyệt giao dịch, KH phải vào menu “Nhật ký giao

dịch”, chọn tab “Giao dịch chờ xét duyệt”, chọn loại giao dịch “Thanh toán thuế

điện tử” và chọn giao dịch có trạng thái “Đã khởi tạo/ Đang trong quá trình

duyệt” để duyệt. Quý khách thực hiện theo các bước sau để duyệt giao dịch:
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Danh sách giao dịch của trạng thái được chọn sẽ hiển thị
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Bước 1: Thực hiện duyệt giao dịch

Nếu từ chối duyệt giao dịch, hệ thống sẽ hỏi xác nhận lại, KH bấm xác nhận thì

quá trình từ chối duyệt sẽ thành công. Giao dịch bị từ chối duyệt sẽ không thể

điều chỉnh hoặc tiếp tục duyệt ở các cấp tiếp theo.
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Nếu từ chối duyệt và đề nghị người lập điều chỉnh lại giao dịch, hệ thống sẽ hỏi

xác nhận, KH bấm xác nhận thì quá trình từ chối duyệt để điều chỉnh sẽ thành

công.
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Bước 2: Xác thực duyệt giao dịch

Bước 3: Hoàn tất duyệt giao dịch.

Sau khi xác thực duyệt giao dịch, hệ thống sẽ thông báo duyệt thành công, nếu

giao dịch chưa hoàn tất cấp duyệt cuối cùng thì giao dịch sẽ có trạng thái là

“Đang trong quá trình duyệt”, nếu đã hoàn tất cấp duyệt cuối cùng thì giao dịch

sẽ có trạng thái là “Đã giao dịch thành công”.

Lưu ý chỉ những giao dịch có trạng thái “Đã giao dịch thành công” mới có thể in

phiếu nộp tiền.
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4. Điều chỉnh thanh toán thuế điện tử
KH chỉ có thể điều chỉnh những giao dịch bị từ chối duyệt để điều chỉnh và chỉ

có thể điều chỉnh giao dịch do chính mình lập. KH mở menu “Nhật ký giao dịch”,

xem tab “Giao dịch khởi tạo”, chọn loại giao dịch “Thanh toán thuế điện tử” có

trạng thái “Chuyển trả để chỉnh sửa”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giao

dịch cần điều chỉnh, KH chọn mở giao dịch cần chỉnh sửa và thực hiện các

bước sau:
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Bước 1: Điều chỉnh nội dung thanh toán thuế điện tử
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Bước 2: Xác nhận điều chỉnh giao dịch thanh toán thuế điện tử
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Bước 3: Xác thực điều chỉnh giao dịch thanh toán thuế điện tử
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Bước 4: Hoàn tất giao dịch
Giao dịch sau khi hoàn tất điều chỉnh sẽ có trạng thái “Đã khởi tạo”, giao dịch

phải được thực hiện đầy đủ các cấp duyệt lại từ đầu để hoàn tất giao dịch.
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5. In phiếu nộp tiền
Chỉ có những giao dịch đã hoàn tất giao dịch mới có thể in phiếu nộp tiền, có 2

cách để in phiếu nộp tiền:

 Bấm nút “In giấy nộp tiền” ở phía cuối màn hình thông báo giao dịch thanh

toán thuế điện tử thành công.

 Mở menu “Nhật ký giao dịch”, chọn loại “Thanh toán thuế điện tử” và mở

xem chi tiết giao dịch, bấm nút “In giấy nộp tiền” ở phía cuối màn hình chi

tiết.
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IV. TIẾT KIỆM ONINE
MỞ SỐ TIẾT KIỆM ONLINE

BƯỚC 1 : KHỞI TẠO GIAO DỊCH
Quý khách vào mục “Gửi tiền trực tuyến” => “Mở số tiết kiệm”

Hệ thống sẽ đưa ra Điều khoản sử dụng dịch vụ, quý khách xác nhận đồng ý với điều khoản nêu ra và

bấm <Tiếp tục>
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BƯỚC 2 : NHẬP THÔNG TIN
Sau khi đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ, quý khách sẽ phải nhập các thông tin cần thiết để tiếp

tục việc mở sổ.
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- Chọn tài khoản: Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn chuyển tiền để gửi tiết kiệm trực tuyến. Tài

khoản nguồn là tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại VietABank;

- Số tiền gửi: Tối thiểu là 1,000,000 đồng và tối đa là số dư khả dụng của tài khoản thanh toán của

khách hàng;

- Chọn sản phẩm tiết kiệm: khách hàng có thể lựa chọn mở sổ tiết kiệm trực tuyến với các kỳ hạn tương

ứng (Chi tiết tên sản phẩm theo phụ lục đính kèm);

- Sau khi điền các thông tin ở bước 2, khách hàng nhấn vào nút “Thực hiện” để chuyển sang bước xác

thực thông tin.

- Thông tin của số tiết kiệm sẽ được thể hiện, quý khách kiểm tra và sau đó bấm <Thực hiện> để tiến

hành bước xác thực.
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BƯỚC 3 : XÁC THỰC VÀ HOÀN TẤT

Quý khách vui lòng nhập mật mã OTP như các

giao dịch khác để tiến hành xác thực.

Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra mật mã của quý

khách. Sau khi đã mở thành công, quý khách bấm <Hoàn tất> để kết thúc giao dịch.
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TRA CỨU THÔNG TIN SỐ TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN
Tất cả các sổ tiết kiệm trực tuyến của quý khách đều được lưu lại và quý khách có thể kiểm tra bất cứ

lúc nào bằng cách sau.

Quý khách vào mục “Danh sách tài khoản”

Quý khách có thể thấy danh sách tất cả các sổ tiết kiệm đã được mở trong phần “Tài khoản tiền gửi có kì

hạn”
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Quý khách bấm vào số sổ tiết kiệm (hiển thị màu xanh) để truy vấn thông tin chi tiết.

TẤT TOÁN (ĐÓNG) SỐ TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN
Trong trường hợp quý khách cần đóng sổ tiết kiệm và rút tiền trước thời hạn, quý khách thực hiện cái

bước sau:

BƯỚC 1 : CHỌN SỐ TIẾT KIỆM CẦN TẤT TOÁN
Quý khách vào phần “Gửi tiền trực tuyến” => “Tất toán số tiết kiệm”
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Sau đó quý khách chọn số tiết kiệm cần tất toán, chọn vào menu trong cột “Hành động”. Một menu nhỏ

sẽ hiện thị các chức năng của số. Quý khách chọn chức năng “Tất toán tài khoản”.

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của số để quý khách kiểm tra. Quý khách bấm thực hiện để qua bước xác

thực.
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BƯỚC 2 : XÁC THỰC VÀ HOÀN TẤT
Như tất cả các giao dịch khác, quý khách vui lòng nhập mật mã giao dịch OTP để ngân hàng xác thực và

tiến hành thực hiện giao dịch cho quý khách.

Sau khi hệ thống kiểm tra thông tin chính xác, hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công và gửi tiền

của số tiết kiệm vào lại tài khoản cho quý khách.
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X. THÔNG BÁO TỰ ĐỘNG TỪ HỆ THỐNG

CHỨC NĂNG THÔNG BÁO TỰ ĐỘNG TỪ HỆ THỐNG

Chức năng thông báo tự động từ hệ thống của Ngân Hàng TMCP Việt Á giúp khách hàng nhận được các
tin tức, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi tức thời ..... Ngoài ra, chức năng giúp các thành viên
của Khách hàng Doanh Nghiệp (KHDN) nhận được thông báo cho giao dịch cần duyệt theo từng cấp
quyền, sau khi các thành viên khác tạo
thành công một giao dịch.
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ
thống ebanking VAB. Khách hàng sẽ
thấy biểu tượng chuông thông báo
<Biểu tượng chuông thông báo> đánh
số lượng thông báo mới chưa đọc

THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG CHO TẤT CẢ KHÁCH HÀNG

Bước 1: Khách hàng xem chi tiết các thông báo mới
Khách hàng chọn vào biểu tượng chuông thông báo
Hiển thị danh sách các thông báo từ hệ thống. Khách hàng sẽ thấy các thông báo mới có trạng thái
<Chưa đọc>
Cột <Thời gian> thể hiện thời gian hệ thống gởi thông báo xuống cho Khách hàng.
Lưu ý: chỉ thể hiện danh sách các thông báo lấy trong 30 ngày gần nhất.

Bước 2: Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết thông báo

Khách hàng chọn vào tiêu đề
Bấm chọn tiêu đề

Tiêu đề thông báo Thời gian hệ thống gửi thông báo Thông báo
chưa đọc

Biểu tượng
thông báo
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thông báo có trạng thái <Chưa đọc>

Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết thông báo.

Khách hàng Chọn <Đóng> để tắt nội dung chi tiết thông báo đang xem

Chuyển sang màn hình danh sách các Thông báo từ hệ thống, Thông báo được cập nhật sang trạng thái
<Đã đọc>

THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG CHO CÁC GIAO DỊCH LẬP/ DUYỆT CỦA
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Bước 1: Người Lập tạo thành công giao dịch chuyển khoản

Người Lập truy cập và tạo thành công giao dịch chuyển khoản. Giao dịch sẽ được hệ thống VAB chuyển
cho các cấp Duyệt tiếp theo

Bấm chọn

Đã đọc thông báo

Đóng thông báo
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Bước 2: Hệ thống VAB tự động gửi thông báo tuần tự cho các Thành viên Duyệt theo từng cấp

 Với các giao dịch Duyệt theo từng cấp
Các Thành viên Duyệt từng cấp lần lượt truy cập vào hệ thống Internet Banking để xét duyệt giao dịch

Thành viên Duyệt Cấp 1: truy cập vào hệ thống Internet Banking của VAB

Biểu tượng chuông thông báo đánh số lượng
thông báo mới từ hệ thống -> Chọn vào chuông
thông báo.

Hiển thị màn hình danh sách các Thông báo từ hệ
thống Tiêu đề thông báo Thời giam hệ thống gửi thông báo

Thời gian hệ thống gửi
thông báo

Thông báo chưa
đọc
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Bước 3: Khách hàng xem nội dung thông báo chi tiết

Khách hàng bấm chọn vào tiêu
đề thông báo

Hệ thống hiển thị màn
hình <Chi tiết thông báo từ
hệ thống>

Chọn <Đóng> chuyển sang
màn hình danh sách thông
báo từ hệ thống. Thông báo
được cập nhật trạng thái
<Đã đọc>

Bước 4: Các Thành viên thực hiện Duyệt giao dịch theo từng cấp duyệt tuần tự.

Thành viên cấp 1 Thực hiện Duyệt giao dịch

Cách 1: Duyệt tại màn
hình <Nhật ký giao dịch> --

Bấm chọn tiêu đề

Cập nhật trạng
thái

Đóng thông báo
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> <Giao dịch đang chờ xét duyệt>

Cách 2: Duyệt tại chức năng
<Xem chi tiết> tại màn
hình danh sách các thông
báo từ hệ thống

Hệ thống thể hiện màn hình chi tiết giao dịch cần duyệt. Chọn <Duyệt> để duyệt giao dịch

Khách hàng thực hiện các bước xác thực để hoàn tất Duyệt giao dịch. Hệ thống thông báo giao dịch
thành công và thông báo cho các cấp Duyệt tiếp theo

Bấm chọn chức năng

Bấm chọn
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Lưu ý: Trường hợp khách hàng đăng ký nhiều hơn 02 cấp duyệt. Hệ thống tiếp tục gửi thông báo cho
các cấp duyệt tiếp theo đến khi cấp duyệt cuối cùng hoàn tất giao dịch, hệ thống sẽ không gửi thông báo
nữa.

 Với các giao dịch Duyệt theo Nhóm
Trường hợp khách hàng đăng ký nhiều hơn 02 cấp Duyệt và trong cấp duyệt có Nhóm Duyệt.

Nếu giao dịch đã được Duyệt bởi một trong các thành viên thuộc Nhóm.Hệ thống vẫn gởi thông báo mới
cho Thành viên khác nhưng không thực hiện được chức năng Duyệt.

Màn hình chi tiết giao dịch như sau:
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Lưu ý: Hệ thống tiếp tục gửi thông báo cho các cấp duyệt tiếp theo đến khi cấp duyệt cuối cùng hoàn tất
giao dịch, hệ thống sẽ không gửi thông báo nữa.
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XI. THU HỘ THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG

1. Đăng ký thu hộ thanh toán hóa đơn tự động
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2. Hủy đăng ký thu hộ thanh toán hóa đơn tự động
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Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ về:

- Email: support.ebanking@vietabank.com.vn,

- Điện thoại: 08. 35 128 116 (Ext: 149)

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH

ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á

mailto:ebanking@vietabank.com.vn,
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