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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VIETABANK EZMOBILE
1.1.
Giới thiệu dịch vụ
VietABank EZMobile là dịch vụ Ngân hàng Số (Mobile Banking) trên điện thoại di động thông minh
giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng do Ngân hàng TMCP Việt Á
(VietABank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) hợp tác phát triển, thích hợp
với tất cả các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone, chạy trên các thiết bị điện tử smartphone, máy
tính bảng… có kết nối 3G/4G/Wifi/GPRS.
1.2.
Tính năng dịch vụ
VietABank EZMobile cho phép khách hàng thực hiện 3 nhóm chức năng sau:
Các chức năng tài chính thiết yếu:
- Truy vấn thông tin tài khoản (danh sách tài khoản, lịch sử giao dịch);
-

Xác thực giao dịch thanh toán, bảo mật bằng Soft OTP;

-

Chuyển tiền trong VietABank; Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ và số tài khoản; Chuyển tiền
liên Ngân hàng thường.

-

Nạp tiền điện thoại trả trước,
Thanh toán hóa đơn các dịch vụ: Điện, nước, truyền hình, internet, cước di động, mua thẻ cào,
Phí dịch vụ cảng, Bảo hiểm…
Nhận thông báo biến động số dư và thông tin Ngân hàng

-

Thanh toán tiện lợi với tính năng QR Pay chấp nhận thanh toán bằng mã VNPAY- QR và Payoo
Tiết kiệm trực tuyến (Mở/tất toán sổ)

Các chức năng mua sắm:
- Đặt và thanh toán vé máy bay nội địa và quốc tế,
-

Đặt vé tàu, vé xe,

-

Đặt vé xem phim,
Đặt phòng khách sạn,

Các chức năng tiện ích:
- Quản lý danh bạ;
-

Quản lý giao dịch mẫu

-

Quản lý lệnh chuyển tiền
Quản lý thanh toán hóa đơn định kỳ

-

Quản lý thông báo, cài đặt Soft OTP ngay trên app

-

Và nhiều tính năng tuyệt vời khác

-

Điều kiện sử dụng dịch vụ VietABank EZMobile
Khách hàng cần đăng ký dịch vụ Ngân hàng Số tại bất kỳ Quầy giao dịch nào của VietABank.

1.3.
-

Khách hàng sử dụng các thiết bị điện tử tất cả các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone,
chạy trên mọi thiết bị điện tử.

-

Tải tải app và kích hoạt dịch vụ trên ứng dụng.
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HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
Tải và cài đặt ứng dụng cho các hệ điều hành Android

Bước 1: Truy cập CHPlay đối với hệ điều hành Android=> Search từ khóa “VietABank
EZMobile” vào ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn vào “Cài đặt” của ứng dụng tìm được, chọn “Install/Cài đặt” để cài đặt
ứng dụng trên thiết bị.
Tải và cài đặt ứng dụng cho các hệ điều hành IOS
Bước 1: Truy cập App Store đối với hệ điều hành IOS => Search từ khóa “VietABank
EZMobile” vào ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng của ứng dụng tìm được, chọn
trên thiết bị.

để cài đặt ứng dụng
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1.4.
1.4.1.

Hướng dẫn kích hoạt, đăng nhập ứng dụng:
Kích hoạt lần đầu sau khi đăng ký

Bước 1:
Mở ứng dụng VietABank
EZMobile tên tài khoản
đăng ký và mật khẩu được
ngân hàng cung cấp.

1.4.2.

Bước 2 :
- Nhập mã xác thực được
gửi tới số điện thoại của quý
khách
- Nhấn Xác nhận

Bước 3 :
- Nhập mật khẩu cũ, nhập
mật khẩu mới, nhập lại mật
khẩu mới
- Nhấn “Tiếp tục”

Bước 4 :
Nhấn “Đóng” tại màn hình
thông báo đổi mật khẩu
thành công để vào màn hình
Menu của ứng dụng.

Đăng nhập các lần tiếp theo
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Bước 1:
Mở ứng dụng VietABank EZMobile nhập tên tài
khoản đăng ký với Ngân hàng và mật khẩu

1.4.3.

Kích hoạt lại (đổi thiết bị)

Bước 1:
Mở ứng dụng VietABank
EZMobile nhập tên tài
khoản và mật khẩu

1.4.4.

Bước 2:
Hiển thị màn hình Menu sau khi đăng
nhập

Bước 2:
Nhập mã xác nhận (OTP)
đã được gửi về số điện
thoại đăng ký với Ngân
hàng.

Bước 3:
Hiển thị màn hình Menu
sau khi đăng nhập

Đăng nhập bằng vân tay (đối với hệ điều hành Android)

8

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1:
Mở ứng dụng VietABank
EZMobile nhấn vào biểu
tượng vân tay
1.4.5.

Bước 2:
Quét vân tay và hoàn thành
đăng nhập

Đang nhập bằng Face ID (đối với hệ điều hành IOS)

Bước 1:
Mở ứng dụng VietABank
EZMobile nhấn vào biểu
tượng Face ID

Bước 2:
Quét Face ID để đăng nhập.
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I.
TÍNH NĂNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
2.1. Màn hình chính (Home)
2.1.1. Trang chủ VietABank Mobile (Chưa đăng nhập)

Bước 1:
Khách hàng tải ứng dụng
VietABank EZMobile trên
chợ và mở ứng dụng.

2.1.2.

Bước 2 :
Muốn thực hiện các giao
dịch và chức năng chính
quý khách hàng cần Đăng
nhập vào ứng dụng.

Bước 3 :
Quý khách hàng có thể nhấn
“Liên hệ” để xem thông tin
hỗ trợ.

Trang chủ VietABank Mobile (Đã đăng nhập)
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Bước 1:
Khách hàng tải ứng dụng
VietABank EZMobile trên
chợ ứng và mở ứng dụng,
đăng nhập thành công.

Bước 2:
Nhấn xem thêm để hiển thị
các chức năng giao dịch tài
chính.

Bước 3:
Nhấn “Cài đặt” để hiển thị
các chức năng trong phần
cài đặt

2.2. Vấn tin tài khoản

Bước 1:
Tại màn hình Menu chính
nhấn “Thông tin tài khoản”

2.2.1.

Bước 2:
Màn hình thông tin tài
khoản sẽ hiển thị danh sách
các tài khoản của quý
khách.

Tài khoản thanh toán
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Bước 1:
Tại màn hình Menu chính
nhấn “Thông tin tài khoản”

2.2.2.

Bước 2:
Tại màn hình danh sách
nhấn “chi tiết” 1 tài khoản
thanh toán muốn hiển thị

Bước 3:
Thông tin chi tiết tài khoản
được hiển thị.

Bước 2 :
Tại màn hình danh sách
nhấn chi tiết 1 tài khoản tiết
kiệm muốn hiển thị

Bước 3 :
Thông tin chi tiết tài khoản
tiết kiệm được hiển thị.

Tài khoản tiết kiệm

Bước 1:
Tại màn hình Menu chính
nhấn “Thông tin tài khoản”
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2.2.3.

Tài khoản vay

Bước 1:
Tại màn hình Menu chính
nhấn “Thông tin tài khoản”

2.2.4.

Bước 2:
Tại màn hình danh sách
nhấn chi tiết 1 tài khoản
vay muốn hiển thị

Bước 3:
Thông tin chi tiết tài khoản
vay được hiển thị.

Lịch sử giao dịch

Bước 1:
Tại màn hình danh sách tài
khoản quý khách muốn
xem lịch sử giao dịch có
thể nhấn vào “Chi tiết”

Bước 2:
Lịch sử giao dịch được hiện
ra tại màn hình.

Bước 3:
Khách hàng có thể nhấn biểu
tượng search để tìm lịch sử giao
dịch trong khoảng thời gian mong
muốn rồi nhấn “Tìm kiếm”
13
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2.3. Chuyển tiền
2.3.1. Chuyển tiền trong VietABank
Chuyển tiền trong VietABank: Là giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán của khách
hàng trong cùng hệ thống VietABank.
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Chuyển tiền” » Nhấn chọn “Trong VietABank”
2.3.1.1. Chuyển tiền ngay (tại ngày hiện tại)

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển ngay
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận
- Nhập số tiền
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng.
- Nhấn chọn “Xác nhận”
để hoàn thành giao dịch

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ hình ảnh kết
quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:

14
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Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng.

2.3.1.2. Chuyển tiền sau

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển sau
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận
- Nhập số tiền
- Chọn Thời gian chuyển
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ hình ảnh kết
quả giao dịch đến các ứng
15
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định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

hoàn thành giao dịch

dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

dịch:
Thời gian chuyển:
Chọn hình thức Chuyển
tiền định kỳ
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung

- Nhập số tiền
- Chọn tần suất và thời
gian bắt đầu-kết thúc
- Chọn hình thức chịu phí

tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của

- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia

2.3.1.3. Chuyển tiền định kỳ

Bước 1: Khởi tạo giao

16

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

sẻ: chia sẻ hình ảnh kết
quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.2. Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản
Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản: Là giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán
của khách hàng từ hệ thống VietABank sang hệ thống các bank khác liên kết với VietABank.
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Chuyển tiền” » Nhấn chọn “Chuyển tiền nhanh
24/7 qua số TK”
2.3.2.1. Chuyển tiền ngay (tại ngày hiện tại)

17
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển ngay
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận
- Nhập số tiền
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
Xác
thực
bằng
SoftOTP: (nếu KH đã
đăng ký SoftOTP): KH
nhập mã PIN SoftOTP,
hệ thống tự động sinh mã
xác thực giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ hình ảnh kết

- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.2.2. Chuyển tiền sau
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển sau
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận
- Nhập số tiền
- Chọn Thời gian chuyển
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ hình ảnh kết
quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.2.3. Chuyển tiền định kỳ
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Thời gian chuyển:
Chọn hình thức Chuyển
tiền định kỳ
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập tài khoản nhận
- Nhập số tiền
- Chọn tần suất và thời
gian bắt đầu-kết thúc
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

2.3.3.

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ
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Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ: Là giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán của
khách hàng từ hệ thống VietABank sang số thẻ ngân hàng của các tài khoản thuộc bank khác.
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Chuyển tiền” » Nhấn chọn “Chuyển tiền nhanh
24/7 qua số thẻ”
2.3.3.1. Chuyển tiền ngay (tại ngày hiện tại)

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển ngay
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập số thẻ nhận
- Nhập số tiền
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung

tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
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mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng
2.3.3.2. Chuyển tiền sau

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển sau
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập số thẻ nhận
- Nhập số tiền
- Chọn Thời gian chuyển
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung

tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
22
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Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng
2.3.3.3. Chuyển tiền định kỳ

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Thời gian chuyển:
Chọn hình thức Chuyển
tiền định kỳ
- Chọn Tài khoản nguồn
- Nhập số thẻ nhận
- Nhập số tiền
- Chọn tần suất và thời
gian bắt đầu - kết thúc
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả

- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
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- Nhấn chọn Tiếp tục

- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.4. Chuyển tiền liên ngân hàng thường
Chuyển tiền trong nhanh 24/7 qua số thẻ: Là giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán
của khách hàng từ hệ thống VietABank sang số thẻ ngân hàng của các tài khoản thuộc bank khác.
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Chuyển tiền” » Nhấn chọn “Chuyển tiền nhanh
24/7 qua số thẻ”
2.3.4.1. Chuyển tiền ngay (tại ngày hiện tại)

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển ngay
- Chọn Tài khoản nguồn
- Chọn ngân hàng nhận –
Chi nhánh
- Nhập số tài khoản nhận
nhận
- Nhập số tiền

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)

Bước 3: Xác thực giao
dịch
Xác
thực
bằng
SoftOTP: (nếu KH đã
đăng ký SoftOTP): KH
nhập mã PIN SoftOTP,
hệ thống tự động sinh mã
xác thực giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
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- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

- Nhấn chọn Xác nhận

gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.4.2. Chuyển tiền sau

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
Chọn Thời gian
chuyển: Chuyển sau
- Chọn Tài khoản nguồn

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài

- Chọn ngân hàng nhận –
Chi nhánh
- Nhập số tài khoản nhận
nhận

thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS

PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS

khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
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- Nhập số tiền
- Chọn Thời gian chuyển
- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.4.3. Chuyển tiền định kỳ
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Chọn Tài khoản nguồn
- Chọn ngân hàng nhận –
Chi nhánh
- Nhập số tài khoản nhận
- Nhập số tiền
Thời gian chuyển:
Chọn hình thức Chuyển
tiền định kỳ
- Chọn tần suất và thời
gian bắt đầu - kết thúc

Bước 2: Xác nhận thông
tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển thị
tương ứng với số tiền
giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

- Chọn hình thức chịu phí
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SoftOTP:
(nếu KH đã đăng ký
SoftOTP): KH nhập mã
PIN SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
tên người thụ hưởng, tài
khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ hình ảnh kết

- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên thiết
bị của khách hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu:
Hiển thị màn hình Lưu
mẫu giao dịch vừa thực
hiện
- Nhấn chọn Home: trở
về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.3.5. Quản lý đặt lịch chuyển khoản
Điều kiện thực hiện chức năng Đặt lịch chuyển khoản:


KH đã đăng nhập ứng dụng thành công

 KH đăng ký gói dịch vụ tài chính và được phép sử dụng chức năng này
Chức năng Quản lý đặt lịch chuyển khoản cho phép KH thao tác: Thêm mới Lệnh đặt lịch chuyển khoản,
Xóa Lệnh đặt lịch chuyển khoản, Tìm kiếm
Thêm mới Đặt lịch chuyển khoản
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, focus tab
“Tiện ích” -> Chọn “Quản lý
lệnh chuyển tiền”

Bước 2:
Hiển thị màn hình Quản lý đặt
lịch chuyển khoản
Bao gồm Danh sách các lệnh đã
đặt lịch chuyển khoản
Nhấn nút “Thêm mới lệnh chuyển
tiền”

Bước 3:
- Hiển thị màn hình Thêm
mới lệnh chuyển tiền
- Chọn loại chuyển tiền:
Chuyển
tiền
trong
VietABank, Chuyển tiền
nhanh 24/7 qua số tài
khoản, Chuyển tiền
nhanh 24/7 qua số thẻ,
Chuyển tiền liên ngân
hàng thường
- Chọn/Nhập số tài khoảnsố thẻ nhận
- Chọn Ngân hàng
- Nhập số tiền chuyển
- Chọn hình thức trả phí
- Chọn Thời gian chuyển:
Chuyển sau, Chuyển
định kỳ
- Chọn Tần suất
- Chọn Ngày chuyển
- Nhập nội dung chuyển
tiền (Nếu KH không
28
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-

Bước 4: Xác nhận giao dịch
- KH kiểm tra lại thông tin đã
nhập
- Chọn phương thức xác thực
mong muốn (danh sách PTXT
được hiển thị tương ứng với số
tiền giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP)

Bước 5: Kết quả giao dịch
Hiển thị thông tin của giao dịch
vừa thực hiện: tên người thụ
hưởng, tài khoản thụ hưởng, nội
dung
- Nhấn chọn Tạo giao dịch mới:
khởi tạo một giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia sẻ: chia sẻ

- Nhấn chọn Xác nhận

ảnh kết quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ đã được
cài đặt trên thiết bị của khách
hàng
- Nhấn chọn Lưu mẫu: Hiển thị
màn hình Lưu mẫu giao dịch vừa
thực hiện
- Nhấn chọn Home: trở về màn
hình trang chủ của ứng dụng

nhập, nội dung chuyển
tiền hiển thị giá trị mặc
định)
Nhấn chọn Tiếp tục
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Xem chi tiết Lệnh đặt lịch chuyển tiền
Ứng dụng cho phép người dùng thao tác xem chi tiết lệnh đặt lịch chuyển tiền đã thực hiện

Bước 1:
- Tại màn hình chính, focus tab
“Tiện ích” -> Chọn “Quản lý
lệnh chuyển tiền”

Bước 2: Màn hình Quản lý đặt
lệnh chuyển tiền
- Hiển thị màn hình Quản lý
đặt lịch chuyển tiền
- Tại danh sách lệnh đặt lịch
chuyển tiền, nhấn chọn 1
lệnh

Bước 3: Màn hình Chi tiết đặt
lịch
- Hiển thị màn hình xem chi tiết
đặt lịch
- Với các thông tin giao dịch
-

Nhấn icon
Home: Trở về
màn hình trang chủ

Tìm kiếm lệnh đặt lịch chuyển tiền
Ứng dụng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các lệnh đặt lịch chuyển tiền đã thực hiện. Theo các
tiêu chí sau:
- Tên KH, Số tài khoản, Số thẻ
- Loại đặt lịch
- Tần suất
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Bước 1:
- Tại màn hình chính,
focus tab “Tiện ích” ->
Chọn “Quản lý lệnh
chuyển tiền”

Bước 2:
- Hiển thị màn hình
Quản lý đặt lịch
chuyển tiền
- Tại màn danh sách
lệnh chuyển tiền
-> Click chọn
icon

Bước 3:
- Hiển thị màn hình
popup nhập tiêu
chí tìm kiếm
- Cho phép tìm
kiếm theo các tiêu
chí:
+ Tên KH, Số tài
khoản, Số thẻ
+ Loại đặt lịch
+ Tần suất
- Nhập tiêu chí tìm
kiếm -> Nhấn

Bước 4:
- Hiển thị màn hình
danh sách lệnh đặt
lịch chuyển tiền
thỏa mãn tiêu chí
tìm kiếm đã nhập

Tiếp tục

Xóa lệnh đặt lịch chuyển tiền
Ứng dụng cho phép khách hàng thực hiện xóa các lệnh đặt lịch chuyển tiền. Đối với các lệnh chưa thực
hiện, sau khi xóa lệnh sẽ không thực hiện tiếp chu trình nữa
Để thực hiện Xóa lệnh chuyển tiền, có thể thao tác theo 2 cách
Cách 1:
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, focus tab
“Tiện ích” -> Chọn “Quản lý
lệnh chuyển tiền”

Bước 2:
- Hiển thị màn hình Quản lý
đặt lịch chuyển tiền
- Tại 1 lệnh đặt lịch chuyển
tiền muốn xóa, kéo vuốt sang
trái -> Nhấn nút “Xóa”

Bước 3:
- Hiển thị màn hình xác nhận
xóa lệnh đặt lịch chuyển tiền
- Nhấn CÓ: Thực hiện xóa
lệnh đặt lịch chuyển tiền
thành công.
- Nhấn KHÔNG: tắt thông báo
và không thực hiện xóa lệnh
đặt lịch chuyển tiền

Cách 2:

32

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1:
- Tại màn hình chính,
focus tab “Tiện ích” ->
Chọn “Quản lý lệnh
chuyển tiền”

Bước 2:
- Hiển thị màn hình
Quản lý đặt lịch
chuyển tiền
- Tại 1 lệnh đặt lịch
chuyển tiền muốn
xóa, nhấn vào
xem chi tiết lệnh

Bước 3:
- Hiển thị màn hình
xem chi tiết đặt
lịch
- Nhấn nút “Xóa
lệnh chuyển này”

Bước 4:
- Hiển thị màn hình
xác nhận xóa lệnh
đặt lịch chuyển
tiền
- Nhấn CÓ: Thực
hiện xóa lệnh đặt
lịch chuyển tiền
thành công.
- Nhấn KHÔNG:
tắt thông báo và
không thực hiện
xóa lệnh đặt lịch
chuyển tiền

2.4. Nạp tiền điện thoại
Nạp tiền điện thoại: Là giao dịch thực hiện nạp tiền điện thoại cho các thuê bao trả trước của các nhà
mạng như Viettel, Vinaphone, Mobifone, G-Mobile, Vietnamobile, I Telecom, Sfone.


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.



Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Nạp tiền điện thoại” tại nhóm Thanh
toán
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Bước 1: Truy cập
chức năng Nạp tiền
điện thoại
- Tại màn hình chính –
nhóm chức năng Thanh
toán> chọn chức năng
Nạp tiền điện thoại

Bước 2: Truy cập
chức năng Nạp tiền
điện thoại
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Tiếp tục

Bước 3: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận
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Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt SoftOTP
-Nhập mã PIN chính
xác tại màn hình topup
nhập PIN
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác nhận
để hoàn tất việc xác
thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5. Thanh toán hóa đơn
2.5.1. Thanh toán điện/nước
Hóa đơn tiền điện/nước


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Thanh toán tiền điện/nước
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Bước 1: Truy cập
chức năng Thanh
toán tiền điện/nước
- Tại màn hình chính > chọn chức năng
Thanh
toán
điện/nước

tiền

Bước 2: : Truy cập
chức năng Thanh
toán tiền điện/nước
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Thanh
toán tiền điện/nước
kiểm tra thông tin hóa
đơn truy vấn thành
công (Hiển thị thông
tin số tiền cần thanh
toán)

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
-Nhập mã PIN chính
xác tại màn hình topup
nhập PIN
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác nhận
để hoàn tất việc xác
thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.2. Điện thoại cố định
Điện thoại cố định:


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP
Tại màn hình chính của ứng dụng, Tại nhóm chức năng thanh toán, nhấn “xem thêm” Nhấn
“Điện thoại cố định”
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Bước 1: Truy cập
chức năng Điện thoại
cố định
-Tại nhóm chức năng
thanh toán, nhấn “xem
thêm” -> Nhấn “Điện
thoại cố định”

Bước 2: Truy vấn nợ

Bước 5: Xác thực
giao dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao
dịch với ptxt
Soft
OTP
-Nhập mã PIN chính
xác tại màn hình topup
nhập PIN( lần đầu)
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

2.5.3.

cước
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Điện
thoại cố định kiểm tra
thông tin hóa đơn truy
vấn thành công ( Hiển
thị thông tin số tiền cần
thanh toán)

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 7: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

Thanh toán cước di động
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Thanh toán cước di động/ Cước di động


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.

 Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP
Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn chức năng “Thanh toán cước di động”/ Nhấn xem thêm tại cụm
chức năng Thanh toán-> Nhấn Cước di động

Bước 1: Truy cập
chức năng Cước di
động
- Tại màn hình chính > chọn chức năng
“Thanh toán cước di
động”/ Nhấn xem thêm
tại cụm chức năng
Thanh toán-> Nhấn
Cước di động

Bước 2: Truy vấn nợ
cước
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Cước di
động kiểm tra thông tin
hóa đơn truy vấn thành
công số tiền cần thanh
toán ( Hiển thị thanh
toán toàn bộ nợ cước
hoặc nhập vào số tiền
cần thanh toán với nhà
cung cấp Vietel)

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 5: Xác thực giao
dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 7: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.4. Internet
Cước Internet:


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietAbank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP

Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Internet
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Bước 1: Truy cập
chức năng Internet
- Tại màn hình chính nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh
toán > chọn chức năng
Internet

Bước 2: Truy vấn nợ
cước
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Internet
kiểm tra thông tin hóa
đơn truy vấn thành
công ( Hiển thị thông
tin số tiền cần thanh
toán)

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 5: Xác thực giao
dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 7: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.5. Truyền hình
Truyền hình:


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietAbank trong từng thời kỳ.

 Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Truyền hình

Bước 1: Truy cập
chức năng Truyền
hình
- Tại màn hình chính nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh

Bước 2: Truy vấn nợ
cước
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Truyền
hình kiểm tra thông tin
hóa đơn truy vấn thành
công ( Hiển thị thông

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
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toán > chọn chức năng

tin số tiền cần thanh
toán)

Truyền hình

Bước 5: Xác thực giao
dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 7: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.6. Mua thẻ cào
Mua thẻ cào:


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietAbank trong từng thời kỳ.

 Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Mua thẻ cào
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Bước 1: Truy cập
chức năng Mua thẻ
cào
- Tại màn hình chính –
nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh
toán> chọn chức năng
Mua thẻ cào

Bước 2: : Truy cập
chức năng Mua thẻ
cào
- Thực hiện nhập/chọn
các thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Tiếp tục

Bước 3: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

44

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
nạp tiền điện thoại mới
- Button Nạp ngay:
Nạp cho thuê bao trả
trước/Nạp cho thuê bao
trả sau
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.7. Vé máy bay trả sau
Vé máy bay trả sau


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Vé
máy bay trả sau

45

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1: Truy cập
chức năng Vé máy
bay trả sau
- Tại màn hình chính –
nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh
toán> chọn chức năng

Bước 2: : Truy cập
chức năng Vé máy
bay trả sau
- Thực hiện nhập/chọn
các thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Vé máy bay trả sau

Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình vé máy
bay trả sau kiểm tra
thông tin hóa đơn truy
vấn thành công ( Hiển
thị thông tin số tiền cần
thanh toán)
Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
thanh toán vé máy bay
trả sau mới
- Button Home: trở về
trang chủ
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2.5.8. Phí dịch vụ cảng/Phí tháng dịch vụ đỗ ô tô/Vay tiêu dùng
Phí dịch vụ cảng/ Phí tháng dịch vụ đỗ ô tô/ Vay tiêu dùng


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.

 Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Phí dịch vụ
cảng/ Phí tháng dịch vụ đỗ ô tô/ Vay tiêu dùng

Bước 1: Truy cập
chức năng Phí dịch vụ
cảng/ Phí tháng dịch
vụ đỗ ô tô/ Vay tiêu
dùng
- Tại màn hình chính –
nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh
toán> chọn chức năng
Phí dịch vụ cảng/ Phí
tháng dịch vụ đỗ ô tô/
Vay tiêu dùng

Bước 2: Truy cập
chức năng Phí dịch vụ
cảng/ Phí tháng dịch
vụ đỗ ô tô/ Vay tiêu
dùng
- Thực hiện nhập/chọn
các thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Truy vấn

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Thanh
toán dịch vụ cảng/ Phí
tháng dịch vụ đỗ ô tô/
Vay tiêu dùng
kiểm tra thông tin hóa
đơn truy vấn thành
công ( Hiển thị thông
tin số tiền cần thanh
toán)
Nhấn tiếp tục

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- Màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
thanh toán phí dịch vụ
cảng mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.5.9. Bảo hiểm
Bảo hiểm


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.

Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn xem thêm tại nhóm chức năng Thanh toán, nhấn Bảo hiểm
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Bước 1: Truy cập
chức năng Bảo hiểm
- Tại màn hình chính –
nhấn xem thêm tại
nhóm chức năng Thanh
toán> chọn chức năng
Bảo hiểm

Bước 2: : Truy cập
chức năng Bảo hiểm
- Thực hiện nhập/chọn
các thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Tiếp tục

Bước 3: Truy vấn
hóa đơn thành công
- Tại màn hình Bảo
hiểm kiểm tra thông
tin hóa đơn truy vấn
thành công, nhập các
thông tin hợp lệ
Nhấn tiếp tục

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
Bảo hiểm mới.
- Button Home: trở về
trang chủ

2.6. Tiết kiệm trực tuyến
2.6.1. Mở tiết kiệm
Quy trình mở sổ tiết kiệm online

Tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng có hiệu lực và được tính lãi từ ngày 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.
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Nhấn vào biểu tượng
“Tiết kiệm trực tuyến”
- Chọn “Mở tài khoản tiết
kiệm”

Bước 2: Nhập các thông
tin:
- Khách hàng chọn các
thông tin về sản phẩm, số
tiền, phương thức đạo hạn,
nhập mã nhân viên CBNV
giới thiệu, và tích đồng ý
với Điều khoản điều kiện.
(Để biết thêm chi tiết nội
dung Điều khoản, KH
click vào chữ nổi “Điều
kiện và điều khoản”).

Bước 3: Xác nhận giao
dịch
- Khách hàng chọn
phương thức xác thực
Soft OTP/ SMS OTP và
kiểm tra đầy đủ thông tin
nhấn “Xác nhận”đầy đủ
thông tin nhấn “Xác
nhận”

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
số tiền gửi, tài khoản
nguồn, tài khoản tiết
kiệm, loại sản phẩm….
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới

- Nhấn “Tiếp tục” để tới
màn hình xác nhận giao
dịch
2.6.2. Tất toán tiết kiệm
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 chính chủ tài khoản đó vào thời điểm tất toán thành công.
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Nhấn vào biểu tượng
“Tiết kiệm trực tuyến”
- Chọn “Tất toán tài
khoản tiết kiệm”
Màn hình này thực tế
không có mục “Truy vấn
lịch sử giao dịch”

Bước 2: Nhập các thông
tin:
- Khách hàng chọn tài
khoản tiết kiệm cần tất
toán
- Nhấn “Tiếp tục” để tới
bước xác nhận giao dịch

Bước 3: Xác nhận giao
dịch
- Khách hàng chọn
phương thức xác thực
Soft OTP / SMS OTP
nhấn “Xác nhận”
- Nhập đầy đủ thông tin
nhấn “Xác nhận”

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin của
giao dịch vừa thực hiện:
số tiền, tài khoản tiết
kiệm, loại sản phẩm….
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới

Các chức năng chính
trong màn hình danh
sách thẻ:
- Khách hàng có thể trượt
trái phải để xem các thẻ
trong danh sách
- Các chức năng của thẻ
bao gồm:
+ Truy vấn thông tin thẻ
+ Khoá thẻ/ Mở khoá thẻ
+ Huỷ/ Đăng ký thanh
toán trực tuyến
….

Vào tab “Thẻ của tôi”
- Chọn “Thẻ tín dụng”

Các chức năng chính
trong màn hình danh
sách thẻ:
- Khách hàng có thể
trượt trái phải để xem
các thẻ trong danh sách
- Các chức năng của thẻ
bao gồm:
+ Truy vấn thông tin thẻ
+ Khoá thẻ/ Mở khoá
thẻ
+ Huỷ/ Đăng ký thanh
toán trực tuyến
+ Thanh toán dư nợ thẻ
+ Lịch sử giao dịch thẻ

2.7. Dịch vụ thẻ
2.7.1. Danh sách thẻ

Vào tab “Thẻ của tôi”
- Chọn “Thẻ ghi nợ nội
địa”
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+ Sao kê thẻ tín dụng

2.7.2.

Chi tiết thẻ ghi nợ nội địa
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Bước 1: Truy vấn thông

Bước 2: Màn hình chi

Bước 3: Thực hiện các

tin thẻ
- Chọn 1 thẻ ghi nợ nội
địa
- Nhấn vào chức năng
“Truy vấn thông tin thẻ”

tiết thẻ ghi nợ
Màn hình hiển thị chi tiết
các thông tin của thẻ ghi
nợ được chọn, muốn thực
hiện các chức năng ví dụ
Đóng/Mở khoá thẻ…
khách hàng có thể nhấn
vào button "..."

chức năng của thẻ
Tại màn hình chức năng
khách hàng có thể thực
hiện cá chức năng như
mở/khoá thẻ, thanh toán
trực tuyến….

2.7.3.

Chi tiết thẻ tín dụng
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Bước 1: Truy vấn thông

Bước 2: Màn hình chi

Bước 3: Thực hiện các

Bước 4: Thực hiện xem

tin thẻ
- Chọn 1 thẻ tín dụng
- Nhấn vào chức năng
“Truy vấn thông tin thẻ”

tiết thẻ tín dụng
Màn hình hiển thị chi tiết
các thông tin của thẻ tín
dụng được chọn, muốn
thực hiện các chức năng ví
dụ Đóng/Mở khoá thẻ…
khách hàng có thể nhấn
vào button "..."

chức năng của thẻ
Tại màn hình chức năng
khách hàng có thể thực
hiện cá chức năng như
mở/khoá thẻ, thanh toán
trực tuyến, lịch sử giao
dịch, sao kê thẻ, thanh
toán dư nợ thẻ….

lịch sử thẻ tín dụng
- Tại màn hình chức
năng
- Chọn “Lịch sử giao
dịch”

2.7.4.

Lịch sử giao dịch thẻ tín dụng
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Bước 1: Tại màn hình

Bước 2: Màn hình Lịch

danh sách thẻ
- Chọn 1 thẻ tín dụng
- Nhấn vào chức năng
“Lịch sử giao dịch thẻ”

sử giao dịch thẻ tín dụng
-

+ Lịch sử giao dịch: tất cả,
tiền vào, tiền ra

2.7.5.

Nhấn Icon Tìm kiếm

Ứng dụng hiển thị
màn hình nhập điều
kiện tìm kiếm

-

Bao gồm các thông tin

+ Hạn mức thẻ
+ Dư nợ hiện tại

-

-

Hiển thị màn hình Lịch
sử giao dịch thẻ tín
dụng

-

Bước 3: Bộ lọc tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm
theo: Từ ngày – Tới
ngày

-

Nhấn Nút Tìm kiếm:
Hiển thị danh sách
giao dịch thỏa mãn
điều kiện

Sao kê thẻ tín dụng
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Bước 1: Tại màn hình

Bước 2: Màn hình danh

danh sách thẻ
- Chọn 1 thẻ tín dụng
- Nhấn vào chức năng
“Sao kê thẻ tín dụng”
- Hiển thị màn hình Sao
kê thẻ tín dụng
- Bao gồm: Hạn mức thẻ,
dư nợ hiện tại, kỳ sao kê
- Nhấn chọn “Chọn kỳ
sao kê”

sách kỳ sao kê

2.7.6.

-

Hiển thị màn hình danh

-

sách kỳ sao kê
Nhấn Chọn 1 kỳ sao kê

Bước 3:
-

Ứng dụng tự động
hiển thị kỳ sao kê đã
chọn lên màn hình

-

Bước 4:
-

Ứng dụng hiển thị
màn hình Kết quả sao
kê thành công

Nhấn Tiếp tục

Kích hoạt thẻ tín dụng
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Bước 1:
- Tại màn hình danh sách
thẻ tín dụng -> Chọn 1
thẻ ở trạng thái “Mới
phát hành” -> Nhấn chọn
“Truy vấn thông tin thẻ’
- Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin thẻ tín
dụng” -> Nhấn chọn
“Kích hoạt thẻ”

2.7.7.

Bước 2:
- Sau bước 1 -> Ứng dụng
hiển thị màn hình xác
nhận KH có chắc chắn
muốn kích hoạt thẻ không
- Nhấn Hủy: tắt thông báo
và không thực hiện kích
hoạt thẻ
- Nhấn Tiếp tục: Thực
hiện kích hoạt thẻ. Ứng
dụng hiển thị màn hình
“Xác thực kích hoạt thẻ”

Bước 3: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng. (SĐT hiện
dưới dạng không đầy đủ
như trên)
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

Bước 4: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị Popup thông
báo Kích hoạt thẻ thành
công
- Nút “Đóng”: Nhấn trả
về màn hình Thông tin
thẻ tín dụng với trạng
thái Đang hoạt động

Mở khóa thẻ tín dụng
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Bước 1:
- Tại màn hình danh sách
thẻ tín dụng -> Chọn 1
thẻ ở trạng thái “Tạm
khóa” -> Nhấn chọn
“Truy vấn thông tin thẻ’
- Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin thẻ tín
dụng”
- Nhấn chọn Icon

Bước 2:
- Sau bước 1 -> Ứng dụng
hiển thị Popup chọn chức
năng
- Nhấn chọn “Mở khóa
thẻ” -> Hiển thị Màn hình
“Mở khóa thẻ”

Bước 3:
-

Tại màn hình Mở khóa
thẻ -> Nhấn nút “Tiếp

-

tục”
Hiển thị màn hình
“Xác thực giao dịch”

Bước 4: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP
được gửi về số điện
thoại của khách hàng
(SĐT hiện dưới dạng
không đầy đủ như trên)
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

Bước 5: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị Popup thông
báo Mở khóa thẻ thành
công
- Nút “Đóng”: Nhấn trả
về màn hình Thông tin
thẻ tín dụng với trạng thái
Đang hoạt động
2.7.8.

Khóa thẻ tín dụng
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Bước 1:
- Tại màn hình danh sách
thẻ tín dụng -> Chọn 1
thẻ ở trạng thái “Đang
hoạt động” -> Nhấn chọn
“Truy vấn thông tin thẻ’
- Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin thẻ tín
dụng”

Bước 2:
- Sau bước 1 -> Ứng dụng
hiển thị Popup chọn chức
năng
- Nhấn chọn “Khóa thẻ”
-> Hiển thị Màn hình
“Khóa thẻ”

Bước 3: Chọn Lý do khóa
thẻ
- Tại màn hình “Khóa
thẻ” -> nhấn chọn Lý
do khóa thẻ

Bước 4:
- Sau khi chọn Lý do
khóa thẻ xong ->
Nhấn “Tiếp tục”

- Nhấn chọn Icon
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Bước 4:
- Ứng dụng hiển thị
thông báo xác nhận
KH muốn tiếp tục
khóa thẻ
- Nhấn Hủy: Tắt
thông báo và không
tiếp tục chu trình
khóa thẻ
Nhấn Tiếp tục: Tiếp tục
thực hiện khóa thẻ của
KH

Bước 5: Khóa thẻ thành
công
Sau bước 4 -> Ứng dụng
hiển thị màn hình thông
báo Khóa thẻ thành công

Bước 6.
- Sau bước 5 -> Nhấn
Đóng -> tắt thông báo,
Hiển thị màn hình
Thông tin thẻ tín dụng
với trạng thái: Tạm
khóa
Lưu ý: “Khóa thẻ tín
dụng” trên ứng dụng
EZMobile chỉ là khóa tạm
thời, không phải là khóa
vĩnh viễn.
Để khóa thẻ vĩnh viễn hay
hủy thẻ, khách hàng cần tới
CN/PGD gần nhất để thực
hiện thủ tục thanh toán và
tất toán thẻ theo quy định
của Ngân hàng.

2.7.9. Đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến
Điều kiện trước:


KH đăng nhập ứng dụng thành công.



KH có thẻ Ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế tại VAB.
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Bước 1:
- Tại màn hình danh sách
thẻ tín dụng -> Chọn 1
thẻ có trạng thái Thanh
toán trực tuyến: Chưa
đăng ký -> Nhấn chọn
“Truy vấn thông tin thẻ’
- Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin thẻ tín
dụng”
- Nhấn chọn Icon

Bước 2:
- Sau bước 1 -> Ứng dụng
hiển thị Popup chọn chức
năng
- Nhấn chọn “Thanh toán
trực tuyến”
-> Hiển thị Màn hình
“Thanh toán trực tuyến”

Bước 3:
-

Tại màn hình
“Thanh toán trực
tuyến” -> Gạt ON
button “Đăng ký
thanh toán trực
tuyến”

Bước 4: Xác nhận
thực hiện
- Ứng dụng hiển thị
thông bác xác nhận KH
có chắc chắn muốn đăng
ký thanh toán trực tuyến
- Nhấn “Hủy” tắt thông
báo và không thực hiện
đăng ký
- Nhấn Tiếp tục để tiếp
tục thực hiện Đăng ký
thanh toán trực tuyến
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Bước 5: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP được
gửi về số điện thoại của
khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để
hoàn thành giao dịch

Bước 6. Đăng ký thanh
toán trực tuyến thành
công
Sau bước 5 -> Ứng dụng
hiển thị màn hình thông
báo Đăng ký thanh toán
trực tuyến thành công

Bước 7:

-

Sau bước 6 -> Nhấn
Đóng -> tắt thông báo,
Hiển thị màn hình
Thông tin thẻ tín dụng
với trạng thái Thanh
toán trực tuyến: Đã
đăng ký

2.7.10. Hủy đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến
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Bước 1:
- Tại màn hình danh sách
thẻ tín dụng -> Chọn 1
thẻ có trạng thái Thanh
toán trực tuyến: Đã đăng
ký -> Nhấn chọn “Truy
vấn thông tin thẻ’
- Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin thẻ tín
dụng”
- Nhấn chọn Icon

Bước 2:
- Sau bước 1 -> Ứng dụng
hiển thị Popup chọn chức
năng
- Nhấn chọn “Thanh toán
trực tuyến”
-> Hiển thị Màn hình
“Thanh toán trực tuyến”

Bước 3:
Tại màn hình “Thanh toán
trực tuyến” -> Gạt OFF
button “Đăng ký thanh toán
trực tuyến”

Bước 4: Xác nhận
thực hiện
- Ứng dụng hiển thị
thông báo xác nhận KH
có chắc chắn muốn hủy
đăng ký thanh toán trực
tuyến
- Nhấn “Hủy” tắt thông
báo và không thực hiện
Hủy đăng ký
- Nhấn Tiếp tục để tiếp
tục thực hiện Hủy Đăng
ký thanh toán trực tuyến
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Bước 5: Hủy đăng ký
thanh toán trực tuyến
thành công
Sau bước 4 -> Ứng dụng
hiển thị màn hình thông
báo Hủy Đăng ký thanh
toán trực tuyến thành
công

Bước 6.
- Sau bước 5 -> Nhấn
Đóng -> tắt thông
báo, Hiển thị màn
hình Thông tin thẻ tín
dụng với trạng thái
Thanh toán trực
tuyến: Chưa đăng ký

2.7.11. Thanh toán thẻ tín dụng
Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn tab Thẻ của tôi, Chọn Thẻ tín dụng, Nhấn Thanh toán
dư nợ thẻ
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Bước 1: Truy cập
chức năng Thanh
toán dư nợ thẻ tín
dụng
- Tại màn hình của
ứng dụng, nhấn tab Thẻ
của tôi, Chọn Thẻ tín
dụng muốn thanh toán,
Nhấn Thanh toán dư
nợ thẻ

Bước 2: Khởi tạo giao
dịch thanh toán
- Chọn tài khoản nguồn
- Chọn thẻ tín dụng cần
thanh toán
- Chọn Hình thức thanh
toán
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 2: Xác nhận
thông tin:
- KH kiểm tra lại thông
tin đã nhập/chọn
Nhấn Tiếp tục
- Bấm biểu tượng mũi
tên để quay về Bước 2

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Tạo giao dịch
mới: hiển thị màn hình
thanh toán vé máy bay
trả sau mới
- Button Home: trở về
trang chủ

2.7.12. Đăng ký thanh toán dư nợ tự động
Thanh toán dư nợ tự động


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn tab Thẻ của tôi, Chọn Thẻ tín dụng, Nhấn Thanh toán
dư nợ tự động
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Bước 1: Truy cập
chức năng Thanh
toán dư nợ tự động
- Tại màn hình của
ứng dụng, nhấn tab Thẻ
của tôi, Chọn Thẻ tín
dụng muốn thanh toán,
Nhấn Thanh toán dư

Bước 2: Khởi tạo giao
dịch thanh toán
- Chọn tài khoản nguồn
- Gạt button sang trạng
thái ON
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 3: Nhập thông
tin
- KH chọn số thẻ canf
đăng ký
- KH chọn Loại trích
nợ muốn đăng ký thanh
toán
Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 6: Xác thực giao

Bước 7: Kiểm tra
trạng thái đăng ký
Nhấn Truy vấn thông
tin thẻ vừa đăng ký
Hiển thị trạng thái đã
đăng ký trích nợ tự
động

nợ tự động (trạng thái
là chưa đăng ký)

Bước 4: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt Soft
OTP
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công
- Nhấn Đóng: Hiển
hiển thị màn hình thông
tin thẻ

2.7.13. Hủy đăng ký thanh toán dư nợ tự động
Thanh toán dư nợ tự động


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.
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Tại màn hình chính của ứng dụng, nhấn tab Thẻ của tôi, Chọn Thẻ tín dụng, Nhấn Thanh toán
dư nợ tự động

Bước 1: Truy cập
chức năng Thanh
toán dư nợ tự động
- Tại màn hình của
ứng dụng, nhấn tab Thẻ
của tôi, Chọn Thẻ tín
dụng muốn thanh toán,
Nhấn Thanh toán dư

Bước 2: Khởi tạo giao
dịch thanh toán
- Chọn tài khoản nguồn
- Gạt button sang trạng
thái OFF
- Nhấn chọn Tiếp tục

Bước 3: Nhập thông
tin
- KH kiểm tra thông tin
thẻ
- Kh chọn tài khoản
nguồn
Nhấn Tiếp tục

Bước 4: Xác thực giao
dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

nợ tự động (trạng thái
đã đăng ký)
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Bước 4: Xác thực giao
dịch
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác nhận

Bước 5: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành
- Nhấn đóng: Hiển hiển
thị màn hình thông tin
thẻ

Bước 6: Kiểm tra
trạng thái đăng ký
Nhấn Truy vấn thông
tin thẻ vừa đăng ký
Hiển thị trạng thái chưa
đăng ký trích nợ tự
động

2.8. QR Pay
Tại màn hình Home chọn chức năng “QRPAY” sang màn hình “Quét mã QR”

70

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

-

2.8.1.

Cho phép :


Quét mã QR.



Tìm kiếm đơn vị hỗ trợ cho phép thanh toán mã QR



Quét mã QR từ thư viện Ảnh đã lưu vào máy



Cho phép lưu mã QR của tài khoản

QR chuyển khoản
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Bước 1:
Tại màn hình Trang
chủ -> Nhấn Chọn
“QR Pay”

Bước 2:
- Hiển thị màn hình
“Quét mã QR”
- Nhấn chọn “My
QR”

Bước 3:
- Hiển thị màn hình
Mã QR của tôi, bao
gồm các thông tin:
+ Button Đóng: Tắt
màn hình
+ Danh sách số tài
khoản + Số dư
+ Nhấn chọn 1 tài
khoản

Bước 4: Kết quả giao
dịch:
- Hiển thị màn hình Mã
QR của tôi, bao gồm các
thông tin
+ Button Đóng: Tắt màn
hình
+ Mã QR của tài khoản
+ Tên + Số tài khoản
+ Nút Lưu ảnh: Lưu ảnh
mã QR về thiết bị
+ Nút Chia sẻ: Chia sẻ
ảnh QR
=> Mở ứng dụng, Quét
mã QR của tài khoản ->
Hiển thị màn hình
Chuyển khoản nội bộ, với
tài khoản nhận là STK
trong mã QR. Tiếp tục
thực hiện các bước của
giao dịch Chuyển khoản
nội bộ.

2.8.2.

QR type 1 Tĩnh

72

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Đăng nhập dịch vụ,
chọn tính năng QR Pay,
quét mã QR;
- Nhập và chọn thông
tin hiển thị trên màn
hình gồm:
+ Tài khoản nguồn.
+ Số tiền.
+ Mã giảm giá (nếu
có).
+ Ghi chú (Không bắt
buộc).

Bước 2: Xác nhận

Bước 3: Xác thực giao
giao dịch:
dịch:
- KH kiểm tra lại thông - Căn cứ trên Phương
tin.
thức xác thực giao dịch
- Chọn phương thức
KH lựa chọn tại bước 2,
xác thực mong muốn
hệ thống hiển thị màn
được hiển thị tương
hình để KH nhập thông
ứng với các phương
tin xác thực giao dịch.
thức xác thực mà KH
- KH chọn Xác nhận để
đã đăng ký và số tiền
hoàn thành giao dịch.
giao dịch: Soft OTP
/SMS OTP
- Nhấn Xác nhận.

Bước 4: Kết quả giao
dịch:
- Hiển thị màn hình kết
quả thực hiện giao dịch
thành công.
- Nhấn biểu tượng Home
để về màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch mới
để thực hiện giao dịch
thanh toán QR khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia sẻ
ảnh thông tin thanh toán
tới người nhận qua các
ứng dụng được hỗ trợ.

- Nhấn Tiếp tục.
2.8.3.

QR Type 1 Động
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Đăng nhập dịch vụ,
chọn tính năng QR Pay,
quét mã QR;
- Kiểm tra thông tin hóa
đơn được hiển thị trên
màn hình giao dịch;
- Nhập và chọn thông
tin thanh toán gồm:
+ Tài khoản nguồn.
+ Mã giảm giá (nếu có).
+ Ghi chú (Không bắt
buộc).

Bước 2: Xác nhận
giao dịch:
- KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương
ứng với các phương
thức xác thực mà KH
đã đăng ký và số tiền
giao dịch: Soft OTP,
SMS OTP
- Nhấn Xác nhận.

Bước 3: Xác thực giao
dịch:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao dịch
KH lựa chọn tại bước
2, hệ thống hiển thị
màn hình để KH nhập
thông tin xác thực giao
dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 4: Kết quả giao
dịch:
- Hiển thị màn hình kết
quả thực hiện giao dịch
thành công.
- Nhấn biểu tượng Home
để về màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch
mới để thực hiện giao
dịch thanh toán QR khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia sẻ
ảnh thông tin thanh toán
tới người nhận qua các
ứng dụng được hỗ trợ.

- Nhấn Tiếp tục
2.8.4.

QR Type 2
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Đăng nhập dịch vụ,
chọn tính năng QR Pay,
quét mã QR;
- Kiểm tra thông tin hóa
đơn được hiển thị trên
màn hình giao dịch;
- Nhập và chọn thông
tin thanh toán gồm:
+ Tài khoản nguồn.
+ Mã giảm giá (nếu có).
- Nhấn Tiếp tục

2.8.5.

Bước 2: Xác nhận giao
dịch:
- KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương ứng
với các phương thức
xác thực mà KH đã
đăng ký và số tiền giao
dịch: Soft OTP, SMS
OTP
- Nhấn Xác nhận.

Bước 3: Xác thực
giao dịch:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao
dịch KH lựa chọn tại
bước 2, hệ thống hiển
thị màn hình để KH
nhập thông tin xác
thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 4: Kết quả giao
dịch:
- Hiển thị màn hình kết
quả thực hiện giao dịch
thành công.
- Nhấn biểu tượng Home
để về màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch mới
để thực hiện giao dịch
thanh toán QR khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia sẻ
ảnh thông tin thanh toán
tới người nhận qua các
ứng dụng được hỗ trợ.

QR Type 3
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Bước 1: Khởi tạo giao dịch:
- Nhập và chọn thông tin
chuyển tiền gồm:
+ Tài khoản nguồn.
+ Số lượng sản phẩm
+ Mã giảm giá (nếu có).
+ Ghi chú (Không bắt buộc)
+ Quét thêm mã QR: Nếu
mua thêm sản phẩm (Tối đa
10 sản phẩm)
- Nhấn Thanh toán/ Quét

Bước 2: Chọn hình thức giao

Bước 3: Nhập thông tin nhận

nhận hàng
- KH chọn hình thức nhận sản
phẩm:
+ Nhận sản phẩm tại điểm bán
+ Nhận sản phẩm tại địa chỉ
khác
- Nhấn Nhận sản phẩm tại địa

hàng tại địa chỉ khác
- KH nhập thông tin liên hệ.
+ Họ và tên
+ Chọn Tỉnh/Thành Phố
+ Chọn Quận/Huyện
+ Địa chỉ
+ Số điện thoại
+ Email

chỉ khác.

- Nhấn Tiếp tục.

thêm mã .
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Bước 3: Xác nhận giao dịch:
- KH kiểm tra lại thông tin.
- Chọn phương thức xác thực
mong muốn được hiển thị
tương ứng với các phương
thức xác thực mà KH đã đăng
ký và số tiền giao dịch: Soft
OTP, SMS OTP
- Nhấn Xác nhận.

2.8.6.

Bước 4: Xác thực giao dịch:
- Căn cứ trên Phương thức xác
thực giao dịch KH lựa chọn tại
bước 2, hệ thống hiển thị màn
hình để KH nhập thông tin xác
thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận để hoàn
thành giao dịch.

Bước 5: Kết quả giao dịch:
- Hiển thị màn hình kết quả thực
hiện giao dịch thành công.
- Nhấn biểu tượng Home để về
màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch mới để thực
hiện giao dịch thanh toán QR
khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia sẻ ảnh
thông tin thanh toán tới người
nhận qua các ứng dụng được hỗ
trợ.

QR Type 4
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch:
- Đăng nhập dịch vụ,
chọn tính năng QR Pay,
quét mã QR;
- Kiểm tra thông tin hóa
đơn được hiển thị trên
màn hình giao dịch;
- Nhập và chọn thông
tin thanh toán gồm:
+ Tài khoản nguồn.
+ Mã giảm giá (nếu
có).
- Nhấn Tiếp tục

2.8.7.

Bước 2: Xác nhận giao
dịch:
- KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn được
hiển thị tương ứng với
các phương thức xác
thực mà KH đã đăng ký
và số tiền giao dịch: Soft
OTP, SMS OTP
- Nhấn Xác nhận.

Bước 3: Xác thực
giao dịch:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao dịch
KH lựa chọn tại bước
2, hệ thống hiển thị
màn hình để KH nhập
thông tin xác thực giao
dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 4: Kết quả giao
dịch:
- Hiển thị màn hình kết
quả thực hiện giao dịch
thành công.
- Nhấn biểu tượng
Home để về màn hình
trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch
mới để thực hiện giao
dịch thanh toán QR khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia
sẻ ảnh thông tin thanh
toán tới người nhận qua
các ứng dụng được hỗ
trợ.

QR Call app
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Bước 1: Khởi tạo giao
dịch
Khách hàng truy cập
website của Merchant có
kết nối Cổng thanh toán
VNPAY để tạo đơn
hàng

Bước 2: Chọn dịch vụ
thanh toán
- KH chọn dịch vụ
muốn thanh toán, nhập
các thông tin yêu cầu
hợp lệ

Bước 3: Khách hàng
chọn Phương thức
thanh toán:
Phương thức 1: Ứng
dụng Mobile Banking
quét mã VNPAYQR
Hoặc Phương thức Các
phương thức không
phải ứng dụng Mobile
Banking.

Bước 4 : Màn hình hiển
thị hình ảnh QR cho đơn
hàng.
KH nhấn icon ngân hàng
VietABank, thiết bị mở
ứng dụng VietABank
Mobile Banking
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Bước 4: Khách hàng đã
kích hoạt ứng dụng
VietABank EZMobile,
ứng dụng hiển thị màn
hình khởi tạo thanh toán
cho đơn hàng QR đã
quét.

Bước 5: Xác nhận
giao dịch:
- KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương
ứng với các phương
thức xác thực mà KH
đã đăng ký và số tiền
giao dịch: Soft OTP,
SMS OTP
- Nhấn Xác nhận.

Bước 6: Xác thực giao
dịch:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao dịch
KH lựa chọn tại bước 2,
hệ thống hiển thị màn
hình để KH nhập thông
tin xác thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 7: Kết quả giao
dịch
- Khách hàng thực hiện
giao dịch thành công.
Ứng dụng hiển thị màn
hình kết quả.
- Nhấn Quay lại Website
(trong vòng 20s) thiết bị
di chuyển về website
khách hàng đã thao tác
trước đó.
+ Quá 10s hệ thống tự về
website và out app
- Nhấn biểu tượng
Home để về màn hình
trang chủ.
- Nhấn Chia sẻ để chia sẻ
ảnh thông tin thanh toán
tới người nhận qua các
ứng dụng được hỗ trợ.

2.9. Mua vé máy bay
2.9.1. Đặt vé máy bay nội địa
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 Khứ hồi

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé máy bay”

Bước 2:
KH chọn Đặt vé máy
bay Nội địa

Bước 3:
Chọn tab “Khứ hồi”

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình: Đặt vé máy
bay nội địa
KH nhập/chọn các
thông tin và nhấn
“Tìm chuyến bay”

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
màn hình danh sách
chuyến bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn “Đặt

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin
đặt vé.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ,

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Xác nhận
chuyến bay.
KH kiểm tra lại thông
tin hành khách, hành

Bước 8:
Nếu KH chọn “Thanh
toán”: Ứng dụng hiển
thị màn hình Thông tin
thanh toán vé.
Nếu KH chọn “Thanh
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vé”
Lưu ý:
-

KH có thể sắp
xếp chuyến
bay theo yêu
cầu

-

Xem chi tiết
giá trước khi
Đặt vé

thông tin hành khách
và nhấn Tiếp tục

trình, đồng ý với điều
khoản đặt vé và chọn
hình thức thanh toán:
Thanh toán, Thanh
toán sau

toán sau”: Ứng dụng
hiển thị màn hình kết
quả đặt vé

Bước 2:
KH chọn Đặt vé máy
bay Nội địa

Bước 3:
Chọn tab “Một chiều”

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình: Đặt vé máy
bay nội địa
KH nhập/chọn các
thông tin và nhấn
“Tìm chuyến bay”

 Một chiều

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé máy bay”
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
màn hình danh sách
chuyến bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn “Đặt
vé”
Lưu ý:
-

KH có thể sắp
xếp chuyến
bay theo yêu
cầu

-

Xem chi tiết
giá trước khi
Đặt vé

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin
đặt vé.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ,
thông tin hành khách
và nhấn Tiếp tục

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Xác nhận
chuyến bay.
KH kiểm tra lại thông
tin hành khách, hành
trình, đồng ý với điều
khoản đặt vé và chọn
hình thức thanh toán:
Thanh toán, Thanh
toán sau

Bước 8:
Nếu KH chọn “Thanh
toán”: Ứng dụng hiển
thị màn hình Thông tin
thanh toán vé.
Nếu KH chọn “Thanh
toán sau”: Ứng dụng
hiển thị màn hình kết
quả đặt vé

2.9.2. Đặt vé máy bay quốc tế
 Khứ hồi
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Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé máy bay”

Bước 2:
KH chọn Đặt vé máy
bay Quốc tế

Bước 3:
KH. Chọn tab “Khứ
hồi”

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình: Đặt vé máy
bay quốc tế
KH nhập/chọn các
thông tin và nhấn
“Tìm chuyến bay”

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
màn hình danh sách
chuyến bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn “Đặt
vé”

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin
đặt vé.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ,
thông tin hành khách

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Xác nhận
chuyến bay.
KH kiểm tra lại thông
tin hành khách, hành
trình, đồng ý với điều

Bước 8:
Nếu KH chọn “Thanh
toán”: Ứng dụng hiển
thị màn hình Thông tin
thanh toán vé.
Nếu KH chọn “Thanh
toán sau”: Ứng dụng
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Lưu ý:
-

KH có thể sắp
xếp chuyến
bay theo yêu
cầu

-

Xem chi tiết

và nhấn Tiếp tục

khoản đặt vé và chọn
hình thức thanh toán:
Thanh toán, Thanh
toán sau

hiển thị màn hình kết
quả đặt vé

Bước 2:
KH chọn Đặt vé máy
bay Quốc tế

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
popup Thông báo
Ấn Đóng, tắt popup
Ấn Đồng ý, chuyển
sang màn hình Đặt vé
máy bay

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình: Đặt vé máy
bay quốc tế
KH nhập/chọn các
thông tin và nhấn
“Tìm chuyến bay”

giá trước khi
Đặt vé
 Một chiều

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé máy bay”
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
màn hình danh sách
chuyến bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn “Đặt
vé”
Lưu ý:
-

KH có thể sắp
xếp chuyến
bay theo yêu
cầu

-

Xem chi tiết
giá trước khi
Đặt vé

2.9.3.

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin
đặt vé.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ,
thông tin hành khách
và nhấn Tiếp tục

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Xác nhận
chuyến bay.
KH kiểm tra lại thông
tin hành khách, hành
trình, đồng ý với điều
khoản đặt vé và chọn
hình thức thanh toán:
Thanh toán, Thanh
toán sau

Bước 8:
Nếu KH chọn “Thanh
toán”: Ứng dụng hiển
thị màn hình Thông tin
thanh toán vé.
Nếu KH chọn “Thanh
toán sau”: Ứng dụng
hiển thị màn hình kết
quả đặt vé

Thanh toán ngay
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Bước 1:
Tại màn hình Thông
tin giao dịch, kiểm tra
các trường thông tin
đã nhập
Sau khi kiểm tra xong,
ấn “Tiếp tục”

2.9.4.

Bước 2:
Chuyển sang Màn
hình Xác nhận giao
dịch
Sau khi kiểm tra thông
tin, chọn Phương thức
xác thực rồi ấn “Xác
nhận”

Bước 4:
Sau khi nhập OTP
thành công, chuyển
sang màn hình Kết quả
Nếu màn hình chọn
Tạo giao dịch mới,
hiển thị màn hình
Khởi tạo Vé máy bay
Nếu KH chọn Xuất
hoá đơn, hiển thị màn
hình Xuất hoá đơn

Thanh toán sau vé máy bay

Bước 1:
Tại màn hình chức năng “Đặt
vé máy bay”, KH chọn chức
năng “Nhập mã thanh toán”
2.9.5.

Bước 3:
Chuyển sang Màn
hình Xác thực giao
dịch
Màn hình hiển thị
PTXT tương ứng (Soft
OTP/ SMS OTP)

Bước 2:
KH nhập mã thanh toán và
nhấn Tiếp tục

Bước 3:
Hiển thị màn hình Thông tin
chi tiết vé, khách hàng nhấn
“Thanh toán” và thực hiện
thanh toán như bình thường.

Lịch sử đặt vé máy bay
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Bước 1:
Tại màn hình chức năng “Đặt
vé máy bay”, KH chọn chức
năng “Lịch sử đặt vé máy bay”

2.9.6.

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn hình
danh sách vé máy bay KH đã
đặt trong vòng 06 tháng tính
đến ngày hiện tại trên ứng dụng
Mobile Banking.
KH chọn 1 giao dịch đặt vé
trong danh sách.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn hình
chi tiết giao dịch đặt vé.
Trong trường hợp vé ở trạng
thái Chờ thanh toán, KH có thể
nhấn “Thanh toán” để thực
hiện thanh toán cho vé máy
bay đã đặt
Sau khi ấn Thanh toán ->
chuyển sang màn hình thông
tin giao dịch.

Tra cứu vé máy bay
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Bước 1:
Tại màn hình chức năng “Đặt
vé máy bay”, KH nhập Mã than
toán rồi Ấn tra cứu

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn hình
Thông tin chi tiết vé.
Trong trường hợp vé ở trạng
thái Chờ thanh toán, KH có thể
nhấn “Thanh toán” để thực
hiện thanh toán cho vé máy bay
đã đặt
Sau khi ấn Thanh toán ->
chuyển sang MH Thông tin
thanh toán

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn hình
Thông tin giao dịch, khách
hàng nhấn tiếp tục để thanh
toán như bình thường.

2.10. Đặt vé xem phim
Tại màn hình chính, chọn chức năng “Mua vé xem phim” tại nhóm chức năng Mua sắm.


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.

2.10.1. Đặt vé theo rạp chiếu
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Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé xem phim”

Ứng dụng hiển thị
màn hình chức năng
“Mua vé xem phim”
Tại Tab “Rạp chiếu”
KH chọn vị trí và chọn
rạp chiếu/điểm chiếu
phim

Ứng dụng hiển thị
danh sách các rạp
chiếu theo khu vực
KH chọn Điểm chiếu
cụ thể theo cụm rạp.

Ứng dụng hiển thị
danh sách phim theo
Rạp đã chọn.
KH chọn phim và
nhấn Đặt vé

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị lịch

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị

Bước 8:
Ứng dụng hiển thị
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chiếu và thông tin
phim.
KH chọn khung giờ
xem phim

màn hình chọn số
lượng vé. Sau khi
chọn xong, nhấn
“Chọn chỗ ngồi”KH
chọn khung giờ xem
phim

màn hình chọn chỗ
ngồi.
KH chọn vị trí chỗ
ngồi theo số lượng vé
đã đặt và nhấn “Thanh
toán”

màn hình “Thanh toán
vé xem phim” với chi
tiết thông tin phim và
thông tin nhận vé.
KH nhập thông tin
nhận vé và nhấn
“Thanh toán”

Bước 9:
Ứng dụng hiển thị
màn hình khởi tạo
thanh toán vé xem
phim- KH kiểm tra lại
thông tin
KH chọn tài khoản
nguồn và nhấn “Tiếp
tục”

Bước 10:
Ứng dụng hiển thị KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương
ứng với số tiền giao
dịch: Vân tay, Mật
khẩu đăng nhập, Smart
OTP, SMS OTP.
- Nhấn Tiếp tục.

Bước 11:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao
dịch KH lựa chọn tại
bước 10, hệ thống hiển
thị màn hình để KH
nhập thông tin xác
thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 12:
- Hiển thị thông tin
của giao dịch vừa thực
hiện: tài khoản nguồn,
mã giao dịch, mã vé,
ngày giao dịch, số tiền
giao dịch
- Nhấn Home để về
màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch
mới để thực hiện giao
dịch khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia
sẻ ảnh thông tin
chuyển tiền tới người
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nhận qua các ứng
dụng được hỗ trợ.
- Nhấn Xem chi tiết vé
đã đặt: chuyển sang
màn hình Xem chi tiết
vé
2.10.2. Đặt vé theo phim

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Mua
vé xem phim”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chức năng
“Đặt vé xem phim”
Tại Tab “Phim” hiển
thị danh sách các Phim
đang chiếu/sắp chiếu
KH chọn phim muốn
xem

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
thông tin chi tiết của
phim
KH nhấn Đặt vé

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị lịch
chiếu và thông tin
phim.
KH chọn khung giờ
xem phim
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chọn số
lượng vé. Sau khi
chọn xong, nhấn
“Chọn chỗ ngồi”KH
chọn khung giờ xem
phim KH chọn khung
giờ xem phim tại điểm
Rạp phù hợp

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chọn chỗ
ngồi.
KH chọn vị trí chỗ
ngồi theo số lượng vé
đã đặt và nhấn “Thanh
toán”

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thanh toán
vé xem phim” với chi
tiết thông tin phim và
thông tin nhận vé.
KH nhập thông tin
nhận vé và nhấn
“Thanh toán”

Bước 8:
Ứng dụng hiển thị
màn hình khởi tạo
thanh toán vé xem
phim- KH kiểm tra lại
thông tin
KH chọn tài khoản
nguồn và nhấn “Tiếp
tục”
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Bước 9:
Ứng dụng hiển thị KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương
ứng với số tiền giao
dịch: Vân tay, Mật
khẩu đăng nhập, Soft
OTP, SMS OTP.
- Nhấn Tiếp tục.

Bước 10:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao
dịch KH lựa chọn tại
bước 9, hệ thống hiển
thị màn hình để KH
nhập thông tin xác
thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

- Hiển thị thông tin
của giao dịch vừa thực
hiện: tài khoản nguồn,
mã giao dịch, mã vé,
ngày giao dịch, số tiền
giao dịch
- Nhấn Home để về
màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch
mới để thực hiện giao
dịch khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia
sẻ ảnh thông tin
chuyển tiền tới người
nhận qua các ứng
dụng được hỗ trợ.
- Nhấn Xem chi tiết vé
đã đặt: chuyển sang
màn hình Xem chi tiết
vé

2.10.3. Vé của tôi
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Bước 1:
Tại màn hình chức
năng “Mua vé xem
phim”, KH chọn Vé
của tôi”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị
danh sách đơn đặt vé
của KH với các trạng
thái giao dịch.
KH ấn vào Chi tiết
chọn 1 đơn đặt vé xem
phim.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chi tiết vé
xem phim với thông
tin: Tên phim, mã đặt
chỗ, số tiền, thời gian
và rạp chiếu

2.11. Đặt phòng khách sạn
Tại màn hình chính, chọn chức năng “Đặt phòng khách sạn” tại nhóm chức năng Mua sắm.


Hạn mức giao dịch: Theo quy định của VietABank trong từng thời kỳ.



Phương thức xác thực giao dịch: bao gồm SMS OTP, Soft OTP.

2.11.1. Đặt và thanh toán phòng khách sạn

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình tìm kiếm.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
màn hình danh sách

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
thông tin chi tiết của
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chọn chức năng “Đặt
phòng khách sạn”,

KH chọn/nhập thông
tin tìm kiếm và nhấn
“Tìm kiếm”

khách sạn.
KH chọn 1 khách sạn,
có thể lọc theo loại
hình Khách
sạn/resort/Căn hộ/Nhà
Khách/Nhà ở/Khu lưu
trú nhỏ

khách sạn và danh
sách phòng còn trống.
KH lựa chọn phòng
muốn đặt, ấn Đặt
Phòng.

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị
thông tin đặt phòng.
KH nhập thông tin liên
hệ và nhấn “Đặt ngay”

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình khởi tạo đặt
phòng.
KH nhập thông tin địa
chỉ mail, kiểm tra lại
thông tin và nhấn
Thanh toán

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình thông tin
giao dịch đặt phòng
KH chọn tài khoản,
kiểm tra lại thông tin
thanh toán và nhấn
“Tiếp tục”

Bước 8:
Ứng dụng hiển thị KH kiểm tra lại thông
tin.
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
được hiển thị tương
ứng với số tiền giao
dịch: Vân tay, Mật
khẩu đăng nhập, Soft
OTP, SMS OTP.
- Nhấn Tiếp tục.
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Bước 9:
- Căn cứ trên Phương
thức xác thực giao
dịch KH lựa chọn tại
Bước 8, hệ thống hiển
thị màn hình để KH
nhập thông tin xác
thực giao dịch.
- KH chọn Xác nhận
để hoàn thành giao
dịch.

Bước 10: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị thông tin
của giao dịch vừa thực
hiện: tài khoản nguồn,
mã giao dịch, mã
thanh toán, ngày giao
dịch, số tiền giao dịch
- Nhấn Home để về
màn hình trang chủ.
- Nhấn Tạo giao dịch
mới để thực hiện giao
dịch khác.
- Nhấn Chia sẻ để chia
sẻ ảnh thông tin
chuyển tiền tới người
nhận qua các ứng
dụng được hỗ trợ.
- Nhấn Xuất hóa đơn
chuyển sang màn hình
Lấy hoá đơn

2.11.2. Lịch sử đặt phòng khách sạn
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Bước 1:
Tại màn hình chức
năng “Đặt phòng
khách sạn”, KH chọn
tính năng “Lịch sử đặt
phòng”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị
danh sách đơn đặt
phòng của KH với các
trạng thái giao dịch.
KH ấn vào Chi tiết
chọn 1 đơn đặt phòng.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chi tiết đơn
đặt phòng.
Tại màn hình chi tiết,
KH có thể thực hiện
đặt lại phòng với các
trạng thái giao dịch
như: “Hết hạn thanh
toán”, “Chờ thanh
toán”, “Đặt phòng
thành công”…

Bước 4:
KH có thể vào Lọc kết
quả theo các tiêu chí
để tìm kiếm được kết
quả theo ý muốn

2.12. Đặt vé tàu
2.12.1. Đặt và thanh toán vé tàu
 Khứ hồi
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Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, Tại Tab
Mua sắm -> KH chọn
chức năng “Mua vé
tàu”.

Bước 2.1:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn Điểm đi, điểm
đến

Bước 2.2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé tàu”,
KH chọn Khứ hồi

Bước 2.3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn ngày đi/ngày về
và nhấn Tiếp tục

Bước 2.4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé
tàu”, KH chọn số

Bước 2.5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn loại chỗ, nhấn

Bước 2.6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé tàu”,
KH chọn đầy đủ thông

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Danh sách chiều
đi”, chọn 1 chuyến đi
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lượng hành khách =>
nhấn Xong.

nút Xong

tin, nhấn nút Tiếp tục

rồi nhấn Tiếp tục chọn
chiều về.

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Danh sách
chiều về”, chọn 1
chuyến về rồi nhấn
Tiếp tục.

Bước 5.1:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chỗ
chiều đi, KH chọn lựa
chọn loại chỗ

Bước 5.2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Danh sách
chỗ ngồi, KH chọn 1
ghế rồi nhấn Chọn với
hành khách tương ứng
=> nhấn Xong.

Bước 5.3:
Sau khi chọn xong chỗ
ngồi cho tất cả các hành
khách, ứng dụng hiển
thị màn hình Chọn chỗ
cho chuyến đi thành
công, KH nhấn “Tiếp
tục chọn chiều về”.

Bước 6:
Chọn tương tự loại
chỗ và ghế cho

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Chỗ đang đặt” –

Bước 8.1:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thông tin

Bước 8.2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin hành
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chuyến chiều về, nhấn
Tiếp tục

hiển thị các thông tin
đã chọn trước đó, KH
nhấn “Tiếp tục”

hành khách”, KH nhập
thông tin hành khách
và thông tin người liên
hệ

khách”, KH chọn xuất
hóa đơn hoặc Không
xuất hóa đơn. Sau đó
nhấn Tiếp tục

Bước 9:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thông tin
đặt vé”, KH nhấn
“Thanh toán”.
KH nhấn xem chi tiết
để kiểm tra lại thông
tin trước khi thanh
toán

Bước 10:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin chi
tiết vé”

Bước 11:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thông tin
giao dịch”, KH kiểm
tra lại thông tin, chọn
“Tiếp tục”.

Bước 12:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Xác nhận giao
dịch”.
KH kiểm tra lại thông
tin giao dịch
- Chọn phương thức xác
thực mong muốn (danh
sách PTXT được hiển
thị tương ứng với số
tiền giao dịch:
SoftOTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận
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Bước 13: Xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng
SoftOTP (nếu KH đã
đăng ký SoftOTP):
KH nhập mã PIN
SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP
được gửi về số điện
thoại của khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục
để hoàn thành giao
dịch

Bước 14:
Ứng dụng hiển thị
màn hình đặt vé tàu
thành công.
- KH chọn “Giao dịch
mới” để thực hiện giao
dịch đặt vé tàu khác.
- KH chọn Chia sẻ để
chia sẻ màn hình kết
quả lên các ứng dụng
có trên thiết bị.
- KH chọn Home để
trở về màn hình trang
chủ

 Một chiều
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Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, KH
chọn chức năng “Vé
tàu”.

Bước 2.1:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn Điểm đi

Bước 2.2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé tàu”,
KH chọn Một chiều

Bước 2.3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn ngày đi và nhấn
Tiếp tục

Bước 2.4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé
tàu”, KH chọn số
lượng hành khách =>

Bước 2.5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Đặt vé tàu”, KH
chọn loại chỗ, nhấn
nút Xong

Bước 2.6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé tàu”,
KH chọn đầy đủ thông
tin, nhấn nút Tiếp tục

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Danh sách chiều
đi”, chọn 1 chuyến đi
rồi nhấn Tiếp tục
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nhấn Xong.

Bước 4:
Chọn ghế cho chuyến
đi, tiến hành chọn toa
mong muốn

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chỗ
ngồi, KH chọn 1 ghế
rồi nhấn Chọn với
hành khách tương ứng
=> nhấn Xong.

Bước 7:

Bước 8:

Bước 6.1:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Chọn chỗ cho
chuyến đi”

Bước 6.2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Chỗ đang đặt” –
hiển thị các thông tin đã
chọn trước đó, KH nhấn
“Tiếp tục”
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Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thông tin
hành khách”

Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thông tin đặt
vé”, KH nhấn “Thanh
toán”.
KH nhấn xem chi tiết
để kiểm tra lại thông
tin trước khi thanh toán

2.12.2. Lịch sử đặt vé tàu
Lịch sử đặt vé

Bước 1:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn “Lịch sử đặt
vé”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Lịch sử
đặt vé”, KH chọn
xem chi tiết lịch sử
đặt vé.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị
màn hình chi tiết lịch
sử đặt vé, KH Thông
tin hóa đơn.

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin
hóa đơn
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Bước 5:
Tại màn hình Chi tiết
lịch sử đặt vé, KH chọn
Thông tin vé
 Hiển thị màn hình
“Thông tin vé”

Bước 6:
Tại màn hình Thông
tin vé, KH nhấn nút
Lưu, chọn Lưu ảnh
hoặc Lưu PDF

Lọc lịch sử đặt vé

Bước 1:
Tại màn hình Lịch sử
đặt vé, nhấn chọn nút
Lọc

Bước 2:
Tại màn hình Lọc
kết quả, nhập/chọn
các thông tin mã đặt
chỗ, mã tàu, khởi

Bước 3:
Hiển thị màn hình kết
quả tìm kiếm theo dữ
liệu đã nhập.
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hành, loại chuyến,
nhấn Áp dụng.
2.13. Đặt vé xe
2.13.1. Đặt và thanh toán vé xe

Bước 1:
Tại màn hình chính
của ứng dụng, tab Mua
sắm ->KH chọn chức
năng “Mua vé xe”.

Bước 2.1:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé xe”,
KH chọn Điểm đi,
điểm đến

Bước 2.2:
Tại màn hình chọn
điểm đi diểm đến
khách hàng chọn điểm
đi điểm đến mong
muốn

Bước 2.3:
Sau khi chọn xong điểm
đi và điểm đến ứng
dụng trở lại màn hình
để tiếp tục chọn Ngày
đi.
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Bước 2.4:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Đặt vé tàu”,
KH chọn ngày đi và
nhấn Tiếp tục

Bước 2.5:
Sau khi chọn xong
ngày đi, KH chọn tiếp
tục tới màn hình chọn
chuyến xe

Bước 2.6:
Khách hàng có thể tiến
hành lọc chuyến xe
theo: Giảm giá, Hãng
xe, Giờ đi, hoặc Loại
xe, sau đó khách hàng
nhấn “Chọn ghế” vào
chuyến xe muốn đặt
vé.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình “Chọn ghế”.

Bước 4:

Bước 5.1:

Bước 5.2:

Bước 5.3:
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Khách hàng chọn ghế
tương ứng với sơ đồ,
sau đó nhấn “Đặt chỗ”
để tới màn hình “Chọn
điểm đi – điểm đến”

Ứng dụng hiển thị
màn hình “Chọn điểm
đi – điểm đến”. Khách
hàng nhấn chọn điểm
đi, điểm đến phù hợp,
kiểm tra kỹ thông tin
rồi nhấn “Tiếp tục”

Ứng dụng hiển thị
màn hình nhập “Thông
tin khách hàng”.
Khách hàng nhập đầy
đủ thông tin rồi nhấn
“Tiếp tục”

Ứng dụng hiển thị màn
hình “Thanh toán vé”,
cùng các thông tin
khách hàng đã nhập
trước đó. Khách hàng
kiểm tra thông tin và
đồng ý với điều khoản
chính sách rồi nhấn
“Thanh toán”

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Thông tin
giao dịch”. Khách
hàng kiểm tra các
thông tin rồi nhấn
“Tiếp tục”

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị
màn hình “Xác nhận
giao dịch”.
KH kiểm tra lại thông
tin giao dịch
- Chọn phương thức
xác thực mong muốn
(danh sách PTXT
được hiển thị tương
ứng với số tiền giao
dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 8: Xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng
SoftOTP (nếu KH đã
đăng ký SoftOTP):
KH nhập mã PIN
SoftOTP, hệ thống tự
động sinh mã xác thực
giao dịch
- Xác thực bằng SMS
OTP: nhập mã OTP
được gửi về số điện
thoại của khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục
để hoàn thành giao

Bước 9: Kết quả giao
dịch
- Hiển thị màn hình Kết
quả giao dịch mua vé xe
thành công
- Nhấn chọn Tạo giao
dịch mới: khởi tạo một
giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia
sẻ: chia sẻ ảnh kết quả
giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ
đã được cài đặt trên
thiết bị của khách hàng
- Nhấn chọn Home: trở
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dịch

về màn hình trang chủ
của ứng dụng

2.13.2. Lịch sử đặt vé

Bước 1:
Tại màn hình Đặt vé xe, KH
chọn “Lịch sử đặt vé”, ứng
dụng hiển thị màn hình “Tra
cứu lịch sử đặt vé”
2.14.

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn hình
“Tra cứu lịch sử đặt vé”, KH
chọn xem chi tiết 1 lịch sử đặt
vé.

Bước 3:
Tại màn hình “Tra cứu lịch sử
đặt vé”. Khách hàng cũng có
thể nhấn vào lọc thông tin để
lọc theo các tiêu chí tương ứng,
rồi nhấn “Áp dụng”

Xuất hóa đơn
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Bước 1:
Sau khi Đặt vé thành công,
chọn Button Xuất hoá đơn
Hiển thị MH Thông tin xuất
hoá đơn
KH nhập thông tin cần xuất
hoá đơn, nhấn “Gửi thông tin”

2.15.

Bước 2:
Hiển thị MH Xác nhận thông
tin
KH kiểm tra thông tin, nhấn
“Xác nhận”

Bước 3:
Xuất hoá đơn thành công, hiển
thị popup thông báo xác nhận

Mua sắm trực tuyến – Vnshop
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Bước 1:
Tại màn hình chính của ứng dụng,
tại Tab Mua sắm -> KH chọn
chức năng “Mua sắm”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn hình danh
sách sản phẩm của VnShop.
- KH thực hiện chọn sản phẩm
muốn mua.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn hình chi
tiết sản phẩm
- KH thêm sản phẩm vào giỏ
hàng
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn hình chi
tiết đơn hàng.
KH kiểm tra lại thông tin và nhấn
“Đặt hàng”

Ứng dụng hiển thị màn hình Xác
nhận giao dịch, Bao gồm
- Địa chỉ nhận hàng
- Phương thức thanh toán: Thanh
toán trực tiếp qua ứng dụng
- Thông tin sản phẩm
- Khách hàng nhấn “Thanh toán”

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn hình thanh
toán đơn hàng VnShop.
KH kiểm tra thông tin mã đơn
hàng, chọn tài khoản nguồn thanh
toán và nhấn “Tiếp tục”
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Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn hình xác
nhận giao dịch.
- KH kiểm tra lại thông tin giao
dịch
- Chọn phương thức xác thực
mong muốn (danh sách PTXT
được hiển thị tương ứng với số
tiền giao dịch: SoftOTP, SMS
OTP,)
- Nhấn chọn Xác nhận

Bước 8: Xác thực giao dịch
- Xác thực bằng SoftOTP: (nếu
KH đã đăng ký SoftOTP): KH
nhập mã PIN SoftOTP, hệ thống
tự động sinh mã xác thực giao
dịch
- Xác thực bằng SMS OTP: nhập
mã OTP được gửi về số điện thoại
của khách hàng
- Nhấn chọn tiếp tục để hoàn
thành giao dịch

Bước 9: Kết quả giao dịch
- Hiển thị màn hình Kết quả giao
dịch mua sắm Vnshop thành công
- Nhấn chọn Tạo giao dịch mới:
khởi tạo một giao dịch mới
- Nhấn chọn icon Chia sẻ: chỉa sẻ
ảnh kết quả giao dịch đến các ứng
dụng được phép chia sẻ đã được
cài đặt trên thiết bị của khách
hàng
- Nhấn chọn Home: trở về màn
hình trang chủ của ứng dụng

II.
Các chức năng Tiện ích gia tăng
3.1 Quản lý danh bạ
3.1.1 Quản lý danh bạ thụ hưởng
3.1.1.1 Truy cập danh bạ thụ hưởng
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Bước 1:
- Tại Trang chủ
nhóm Tiện ích
chọn Quản lý
danh bạ.

Bước 2: Tại màn
hình Quản lý danh
bạ, chọn Danh bạ
thụ hưởng, nếu có
sẵn danh bạ thụ
hưởng (Khi chuyển
khoản lưu danh bạ),
tiến hành tìm kiếm
theo tên gợi nhớ đã
lưu theo Tên gợi
nhớ/Số tài khoản/
Ngân hàng (nếu có).

Bước 2: Màn hình hiển
thị các danh bạ thụ
hưởng đã lưu.

Bước 3: Màn hình Chi
tiết thụ hưởng

Hiển thị thông tin thụ
hưởng đã lưu trước đó
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Bước 4: Khi xóa
danh bạ thụ hưởng,
nhấn vào button xóa
ở màn hình chi tiết
danh bạ hoặc chọn
danh bạ thụ hưởng
muốn xóa và nhấn
xóa (HĐH: AND)
+HĐH IOS: gạt
sang trái tại 1 bản
ghi danh bạ thụ
hưởng muốn xóa và
nhấn xóa

Bước 5: Bấm Có để
xóa danh bạ thụ
hưởng.

Bước 6: Nhấn Đóng để
tắt thông báo Xóa danh
bạ thụ hưởng thành công

3.1.1.2 Thêm mới danh bạ thụ hưởng
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Bước 1: Tại màn Danh
sách thụ hưởng, bấm

Bước 2: Chọn loại
chuyển tiền muốn thêm

Thêm mới danh bạ
thụ gưởng để thêm 1
Danh bạ thụ hưởng mới

Bước 3: Màn hình
Thêm mới danh bạ
thụ hưởng
- Điền các thông tin
hợp lệ, chọn Loại
chuyển tiền, Tên gợi
nhớ, Số tài khoản,
Ngân hàng, chi nhánh
(Đối với lưu Chuyển
tiền ngoài VietABank),
bấm Lưu.

Bước 4: Điền các
thông tin hợp lệ các
trường yêu cầu, bấm
Lưu. Thêm mới danh
bạ thụ hưởng thành
công và cập nhật lại
danh sách Danh bạ thụ
hưởng

3.1.2 Quản lý danh bạ hóa đơn
3.1.2.1 Truy cập danh bạ hóa đơn
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Bước 1:
- Tại Trang chủ nhóm
Tiện ích chọn Quản lý
danh bạ.

Bước 2: Tại màn hình
Quản lý danh bạ,
chọn Danh bạ hóa đơn

Bước 2: Hiển thị màn
hình danh bạ hóa đơn
- Khách hàng có thể
tìm kiếm hóa đơn theo:
Loại dịch vụ, Nhà cung
cấp/ Dịch vụ, Mã hóa
đơn.

Bước 3: Màn hình
Chi tiết danh bạ hóa
đơn
Hiển thị thông tin hóa
đơn đã lưu trước đó
Nhấn Home về màn
hình trang chủ

118

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 4: Khi xóa danh
bạ hóa đơn, nhấn vào
button xóa ở màn hình
chi tiết danh bạ hoặc
chọn danh bạ hóa đơn
muốn xóa và nhấn xóa
(HĐH AND)
+HĐH IOS: gạt sang
trái tại 1 bản ghi danh
bạ hóa đơn muốn xóa
và nhấn xóa

Bước 5: Bấm Có để Bước 6: Nhấn Đóng để
xóa danh bạ hóa đơn.
tắt thông báo Xóa danh
bạ hóa đơn thành công
và về màn hình danh bạ
hóa đơn

Bước 7: Sau khi xóa
danh bạ thành công,
cập nhật lại danh sách
danh bạ hóa đơn.

3.1.2.2 Thêm mới danh bạ hóa đơn

Bước 1: Tại màn Danh
sách hóa đơn, bấm
Thêm mới danh bạ
hóa đơn để thêm 1
Danh bạ hóa đơn mới

Bước 2: Màn hình
Thêm mới danh bạ
thụ hưởng
- Nhập/ chọn các thông
tin hợp lệ, chọn Loại
Dịch vụ, Nhà cung cấp,
Mã hóa đơn/Mã khách
hàng, Dịch vụ (Nếu có)
và nhấn Lưu

Bước 3: Thực hiện
thêm mới hóa đơn
thành công
- Danh bạ hóa đơn và
danh sách được cập
nhật lại

3.1.3 Quản lý giao dịch mẫu
3.1.3.1 Truy cập danh sách mẫu chuyển tiền
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Bước 1:
- Tại Trang chủ nhóm
Tiện ích chọn Quản lý
giao dịch mẫu

Bước 2: Hiển thị màn
hình danh sách mẫu
chuyển tiền
- Khách hàng có thể
tìm kiếm hóa đơn theo:
Loại chuyển tiền/ Tên
gợi nhớ/số tài khoản/số
thẻ/Ngân hàng

Bước 3: Màn hình
Chi tiết mẫu giao dịch
Hiển thị thông tin mẫu
giao dịch chuyển tiền
đã lưu trước đó
Nhấn Home về màn
hình trang chủ

Bước 4: Khi xóa danh
sách mẫu chuyển tiền,
nhấn vào button xóa ở
màn hình chi tiết mẫu
chuyển tiền hoặc chọn
danh bạ hóa đơn muốn
xóa và nhấn giữ bản
ghi và xóa (HĐH:
AND)
+HĐH IOS: gạt sang
trái tại 1 bản ghi danh
bạ hóa đơn muốn xóa
và nhấn xóa
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Bước 5: Bấm Có để Bước 6: Nhấn Đóng để
xóa danh sách mẫu tắt thông báo Xóa danh
chuyển tiền.
sách mẫu chuyển tiền
thành công và về màn
hình danh sách mẫu
chuyển tiền

Bước 7: Sau khi xóa
danh bạ thành công,
cập nhật lại danh sách
mẫu chuyển tiền.

Bước 8: Sau khi xóa
mẫu chuyển tiền thành
công, cập nhật lại danh
sách mẫu chuyển tiền.

3.1.3.2 Thêm mới danh sách mẫu chuyển tiền
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Bước 1: Tại màn Danh
sách mẫu chuyển tiền
nhấn Thêm mới mẫu
chuyển tiền để thêm 1
Mẫu chuyển tiền mới

Bước 5: Bấm Đóng để
thêm mới mẫu chuyển
tiền

Bước 2: Chọn loại
chuyển tiền muốn thêm

Bước 3: Màn hình
Thêm mới danh sách
mẫu chuyển tiền
- Điền các thông tin
hợp lệ, chọn Loại
chuyển tiền, Tên gợi
nhớ, Số tài khoản,
Ngân hàng, chi nhánh
(Đối với lưu Chuyển
tiền ngoài VietABank),
bấm Lưu,

Bước 4: Điền các
thông tin hợp lệ các
trường yêu cầu, bấm
Lưu.

Bước 6: Thực hiện
thêm mới mẫu chuyển
tiền thành công
- Danh sách mẫu
chuyển tiền và danh
sách được cập nhật lại

3.1.4 Quản lý TTHĐ Định kỳ
3.1.4.1 Truy cập danh sách hóa đơn thanh toán định kỳ
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Bước 1:
- Tại Trang chủ nhóm
Tiện ích chọn Quản lý
TTHĐ định kỳ

Bước 2: Hiển thị màn
hình Quản lý TTHĐ
định kỳ
- Khách hàng có thể
tìm kiếm hóa đơn theo:
Loại dịch vụ, Nhà cung
cấp/ Dịch vụ, Mã hóa
đơn.

Bước 3: Màn hình
Chi tiết đặt lịch
Hiển thị thông tin đặt
lịch thanh toán hóa đơn
đã lưu trước đó
Nhấn Home về màn
hình trang chủ

Bước 4: Khi xóa danh
sách đặt lịch thanh toán
nhấn vào button xóa
lệnh này ở màn hình
chi tiết đặt lịch hoặc
chọn lệnh đặt lịch
muốn xóa và nhấn giữ
bản ghi và xóa (HĐH:
AND)
+HĐH IOS: vuốt sang
trái tại 1 bản ghi lệnh
đặt lệnh muốn xóa và
nhấn xóa
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Bước 5: Bấm Có để Bước 6: Nhấn Đóng để
xóa lệnh đặt lịch
tắt thông báo Xóa lệnh
đặt lịch thành công và
về màn hình danh sách
đặt lịch thanh toán

Bước 7: Sau khi xóa
lệnh đặt lịch thành
công, cập nhật lại danh
sách đặt lịch thanh toán
mới

3.1.4.2 Đặt lịch thanh toán
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Bước 1: Tại màn Quản
lý TTHĐ định kỳ bấm
Đặt lịch thanh toán
mới để thêm 1 lệnh
thanh toán mới

Bước2 : Màn hình
Đặt lịch thanh toán
- Nhập/ chọn các thông
tin hợp lệ, chọn Dịch
vụ, Nhà cung cấp, Mã
hóa đơn/Mã khách
hàng, Dịch vụ (Nếu
có), ngày bắt đầu, ngày
kết thúc
Nhấn đồng ý với điều
khoản và nhấn Tiếp

Bước 3: Chọn 1 trong
các phương thức xác
thực hợp lệ
- Tại màn hình Xác
nhận giao dịch-> chọn
phương thức xác thực
mong muốn (danh sách
PTXT hiển thị Soft
OTP, SMS OTP)
- Nhấn chọn Xác nhận

tục

Bước 5: Xác thực giao
dịch với ptxt - SMS
OTP
- Nhập mã OTP gửi về
SĐT đăng ký dịch vụ
và nhấn Xác hận

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công
- Button Chia sẻ : thực
hiện chia sẻ
- Button Về danh sách
đặt lịch: hiển thị màn
hình danh sách đặt lịch
thanh toán cập nhật lại
danh sách mới
- Button Home: trở về
trang chủ
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3.2 Liên hệ

Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Liên hệ”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị thông tin
liên hệ Ngân hàng VietABank

3.3 Biểu phí
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Biểu phí”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị thông tin
biểu phí tại Ngân hàng
VietABank

3.4 Lãi suất
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Lãi suất”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị thông tin lãi
suất tiền gửi tại Ngân hàng
VietABank

3.5 Tỷ giá
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Tỷ giá”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị màn hình
thông tin tỷ giá tại Ngân hàng
VietABank

3.6 Điều khoản sử dụng
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Điều khoản sử dụng”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị màn hình
thông tin Điều khoản sử dụng
dịch vụ tại Ngân hàng
VietABank

3.7 Hướng dẫn giao dịch an toàn
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Hướng dẫn giao dịch an toàn”

Bước 3:
-

Ứng dụng hiển thị màn hình
thông tin Hướng dẫn giao dịch
an toàn qua kênh Ngân hàng
điện tử tại Ngân hàng
VietABank

3.8 Chia sẻ ứng dụng
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn Icon
ảnh đại diện

Bước 2:
-Ứng dụng hiển thị màn hình Cài
đặt – Hỗ trợ
- Tại Tab “Hỗ trợ” -> Nhấn Chọn
“Chia sẻ ứng dụng”

Bước 3:
- Nhấn chọn các kênh để
chia sẻ ứng dụng đến bạn bè
và người thân, các kênh bao
gồm: SMS, Mail, Facebook,
Twitter,…

3.9 Quản lý thông báo
3.9.1 Bật tính năng nhận thông báo OTT biến động số dư
Để kích hoạt tính năng nhận thông báo OTT biến động số dư khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện sau


KH đã đăng nhập ứng dụng MB thành công



KH chưa kích hoạt nhận thông báo OTT



KH đã bật thông báo của ứng dụng trên thiết bị

Để kích hoạt tính năng thông báo OTT Khách hàng thực hiện các bước như sau:
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn tab
“Cài đặt”

Bước 2:
Tại màn hình Cài đặt -> Chọn
chức năng Quản lý thông báo

Bước 3:
Tại màn hình quản lý thông báo
- Chọn OFF -> ON chức năng
nhận thông báo từ ngân hàng
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Bước 4:
Màn hình điều khoản, điều kiện
- Nhấn chọn đồng ý với điều
khoản, điều kiện

3.9.2

Bước 5:
Tại màn hình xác thực giao dịch
- Nhập mã OTP đã được gửi về số
điện thoại của khách hàng để xác
thực kích hoạt

Bước 6: Kết quả
- Hiển thông báo đăng ký dịch vụ
thành công
- Bắt đầu từ thời điểm đăng ký
thành công, khách hàng sẽ nhận
dược tin OTT biến động số dư khi
phát sinh giao dịch tài chính.

Hủy đăng ký OTT
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn tab
“Cài đặt”

Bước 2:
Tại màn hình quản lý thông báo
- Chọn ON -> OFF chức năng
nhận thông báo từ ngân hàng

Bước 3:
Hiển thị thông báo xác nhận
- Nhấn Đồng ỳ: tiếp tục quá trình
Hủy đăng ký tính năng nhận thông
báo OTT biến động số dư
- Nhấn Hủy: đóng thông báo, hủy
quá trình
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Bước 4:
Tại màn hình xác thực giao dịch
- Nhập mã OTP đã được gửi về số
điện thoại của khách hàng để xác
thực kích hoạt

3.9.3

Bước 5: Kết quả
- Hiển thông báo ngừng kích hoạt
dịch vụ thành công
- Bắt đầu từ thời điểm ngừng đăng
ký thành công, khách hàng sẽ
không nhận dược tin OTT biến
động số dư khi phát sinh giao dịch
tài chính

Cài đặt Xem nhanh thông báo khi chưa đăng nhập
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn icon
- Tại màn hình Thông báo
VietABank, chọn icon

3.

Bước 2:
Hiển thị popup danh sách chức
năng cài đặt
- Chọn chức năng Cài đặt thông
báo

Bước 3:
Hiển thị màn hình cài đặt thông
báo
- Khác hàng có thể cài đặt cho
phép xem nội dung thông báo
trước khi đăng nhập ứng dụng

Xem nội dung thông báo trước khi đăng nhập ứng dụng: ON
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Bước 1:
- Chọn ON tính năng xem thông
báo nhanh

4.

Bước 2:
Khi chưa login, tại màn hình
home, chọn icon

Bước 3:
Khách hàng có thể xem được tin
biến động khi chưa login app

Xem nội dung thông báo trước khi đăng nhập ứng dụng: OFF
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Bước 1:
- Chọn OFF tính năng xem thông
báo nhanh

Bước 2:
Khi chưa login, tại màn hình
home, chọn icon

Bước 3:
Khách hàng không thể xem được
tin biến động khi chưa login, bắt
buộc phải đăng nhập vào ứng
dụng mới xem được nội dung tin

3.9.4 Xóa thông báo OTT
 Xóa từng tin
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Bước 1:
Khi chưa login, tại màn hình
home, chọn icon

Bước 2:
- Nhấn giữ/Vuốt sang trái tin
mong muốn xóa
- Nhấn chọn Xóa

Bước 3:
- Tin đã chọn được xóa thành
công
- Với các tin đã xóa sẽ hiển thị
“Tin đã xóa”

 Xóa tất cả tin
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Bước 1:
- Tại màn hình chính, chọn icon
- Tại màn hình Thông báo
VietABank, chọn icon

Bước 2:
- Nhấn chọn Xóa tất cả tin nhắn

Bước 3:
Hiển thị thông báo xác nhận
- Chọn Không: Đóng thông báo
- Chọn Có: Xóa tất cả tin nhắn

3.10
Cài đặt SoftOTP
3.10.1 Cài đặt SoftOTP
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Bước 1:
- Tại màn hình chính,
chọn tab “Cài đặt”

Bước 2:
Tại màn hình Cài đặt > Chọn chức năng Cài
đặt SoftOTP

Bước 3: Cài đặt chức
năng SoftOTP
- Tại màn hình Cài đặt
SoftOTP
- Chọn ON Xác thực
giao dịch bằng VAB
SoftOTP

Bước 4: Cài đặt chức
năng SoftOTP
- Sau khi nhấn ON ->
thực hiện đồng ý điều
khoản sử dụng -> nhấn
button Tiếp tục
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Bước 5: Cài đặt chức
năng SoftOTP
- Sau khi Đồng ý với
điều kiện điều khoản
cài đặt -> di chuyển
sang màn cài đặt mã
PIN cho PTXT
SoftOTP >> thực hiện
đặt mật khẩu và bấm

Bước 6: Cài đặt chức
năng SoftOTP
- Cài đặt mã PIN cho
PTXT SoftOTP -> thực
hiện nhập OTP xác
thực giao dịch trên ->
nhập xong bấm Xác

Bước 7: Cài đặt chức
năng SoftOTP
- Hiển thị thông báo
thành công -> Đã cài
đặt PTXT SoftOTP
thành công trên giao
diện MB

nhận

Tiếp tục
3.10.2 Xác thực giao dịch bằng SoftOTP
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Bước 1: Truy cập
chức năng giao dịch
tài chính
- Tại màn hình chính > chọn một chức năng
tài chính

Bước 2: Truy cập
chức năng giao dịch
tài chính
- Thực hiện nhập các
thông tin vào các
trường yêu cầu -> nhấn
button Tiếp tục

Bước 3: Chọn xác
thực với ptxt SoftOTP
- Tại màn hình Xác
nhận thông tin -> thực
hiện chọn ptxt
SoftOTP -> nhấn
button Xác nhận
Chú ý : để thực hiện
xác thực giao dịch
được với ptxt Soft OTP
cần thực hiện đủ số lần
xác thực SMS OTP sau

Bước 4: Xác thực giao
dịch
- nhập mật khẩu ptxt
SoftOTP-> nhấn
button Xác nhận

mỗi lần cài đặt ptxt
SoftOTP thành công

Bước 5: Xác thực giao
dịch
- màn hình sẽ hiển thị
mã xác thực giao dịch > nhấn button Xác
nhận để hoàn tất việc
xác thực giao dịch

Bước 6: Xác thực giao
dịch thành công
- Xác thực giao dịch
thành công -> hiển thị
màn kết quả giao dịch
thành công

3.11. Đổi mật khẩu
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Bước 1:
Tại màn hình menu chính
khi đăng nhập thành công,
quý khách nhấn vào phần
“Cài đặt”

Bước 2:
Nhập mật khẩu cũ, mật
khẩu mới, và xác nhận mật
khẩu mới rồi nhấn “Tiếp
tục”

Bước 3:
Tại màn hình thông báo đổi
mật khẩu thành công nhấn
“Đăng nhập” để tiến hành
đăng nhập lại bằng mật
khẩu mới.

3.12. Cài đặt sinh trắc học (Vân tay / Face ID)
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Bước 1:
- Nhấn “Cài đặt” tại màn
hình Menu chính
- Nhấn “Cài đặt sinh trắc
học”

Bước 2 :
- Gạt mở nút “Đăng nhập
bằng sinh trắc học”

Bước 3 :
- Nhập mật khẩu đăng nhập
- Nhấn “Xác nhận”

Bước 4 :
Nhấn “Đóng” để kết thúc
quá trình kích hoạt đăng
nhập bằng sinh trắc học.
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