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Truy cập chương trình VCB-iB@nking: tại địa chỉ www.vietcombank.com.vn
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Đăng nhập VCB-iB@nking
Đăng nhập
Để đăng nhập Quý khách cần cung cấp thông tin:
Tên truy cập: được in trên bản đăng ký sử dụng dịch vụ của quý
khách
Mật khẩu truy cập: được gửi vào địa chỉ email quý khách đăng
ký với ngân hàng
Mã số xác nhận: hiển thị trên màn hình đăng nhập
Quên mật khẩu
Trong trường hợp Quên mật khẩu, Quý khách cần đến quầy giao dịch của
Vietcombank để để nghị cấp lại
Chú ý
Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ từ Vietcombank trong quá trình sử dụng
dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng
(VCC) theo số điện thoại: 1900545413 hoặc 04.38243524/ 04.38245716
hoặc các chi nhánh Vietcombank gần nhất
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Trang chủ/ Bố cục trang:
Bố cục trang
A – Truy vấn thông tin
Truy xuất nhanh các thông tin tài khoản, thẻ
B – Thanh toán
Thực hiện các giao dịch thanh toán và quản lý các lệnh thanh toán đã
thực hiện trên VCB-iB@nking.
C – Nội dung
Hiển thị các thông tin tương ứng theo từng loại giao dịch.
D – Quản lý thẻ
Thực hiện các dịch vụ tiện ích để quản lý thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.
E – Tiền gửi trực tuyến
Thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua tài khoản
thanh toán và tự tất toán khi có nhu cầu
F – Đăng ký sử dụng dịch vụ
Thực hiện đăng ký các dịch vụ tiện ích gia tăng khác được VCB cung
cấp.
G – Hỗ trợ:
Thực hiện giao dịch đổi mật khẩu, xem hướng dẫn sử dụng hoặc in
lại màn hình giao dịch.
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Truy vấn thông tin tài khoản
Danh sách tài khoản

Hiển thị danh sách các tài khoản của Quý khách, bao gồm:
Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Tài khoản vay
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Truy vấn thông tin tài khoản
Chi tiết giao dịch
Quý khách xem thông tin chi tiết của tài khoản bằng cách lựa chọn tài
khoản trên màn hình
Sao kê tài khoản
Quý khách lựa chọn khoảng thời gian lấy sao kê: Từ ngày … đến
ngày (tại cuối màn hình)
Quý khách lưu ý: Chương trình chỉ cung cấp sao kê giao dịch của
03 tháng gần nhất. Trường hợp Quý khách muốn lấy sao kê tài
khoản trong khoảng thời gian lấu hơn, Quý khách vui lòng liên
hệ chi nhánh Vietcombank nơi mở tài khoản để được hỗ trợ.
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Truy vấn thông tin Thẻ
Danh sách Thẻ

Hiển thị danh sách các tài khoản thẻ của Quý khách, bao gồm:
Thẻ tín dụng
Thẻ ghi nợ
Thông tin thẻ

Quý khách chọn một thẻ cần xem thông tin trong Danh sách thẻ.
Để xem thông tin của các thẻ khác, Quý khách chọn một thẻ khác
trong danh sách và chọn “Chi tiết”
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Truy vấn thông tin Thẻ
Sao kê thẻ:
Hiển thị sao kê của thẻ theo các kỳ sao kê
Quý khách chọn số thẻ, kỳ sao kê cần xem và chọn “Xem sao
kê”.
Để xem thông tin của các thẻ khác hoặc kỳ sao kê khác, Quý
khách chọn lại số thẻ và kỳ sao kê khác trong danh sách và chọn
“Xem sao kê”

Giao dịch chờ sao kê:
Hiển thị các giao dịch đã chi tiêu của thẻ, đã được hệ thống xử lý và sẽ
thể hiện trên kỳ sao kê tiếp theo
Quý khách chọn số thẻ cần xem và chọn “Xem các giao dịch”.
Để xem thông tin giao dịch của các thẻ khác,Quý khách chọn lại
số thẻ khác trong danh sách và chọn “Xem các giao dịch”
Giao dịch chờ xử lý:
Hiển thị các giao dịch vừa thực hiện, giao dịch này tạm thời sẽ được
khoanh giữ vào hạn mức thẻ của khách hàng và đang chờ hệ thống xử lý.
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Lần đầu tiên Quý khách sử dụng dịch vụ thanh toán
VCB-iB@nking
1. Đăng ký số điện thoại nhận OTP

Quý khách chọn menu Đăng ký số điện thoại nhận OTP để thiết lập số
điện thoại sẽ nhận mã giao dịch được gửi từ Vietcombank
Lựa chọn số điện thoại nhận OTP từ danh sách
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến số điện thoại đăng ký của Quý khách
Nhập Mã giao dịch, tích chọn cam kết và chọn Chấp nhận để
hoàn tất giao dịch

10

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB – iB@nking DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Lần đầu tiên Quý khách sử dụng dịch vụ thanh toán
VCB-iB@nking
2. Thiết lập hạn mức chuyển khoản
Quý khách chọn menu Thay đổi hạn mức chuyển khoản để thiết lập số
tiền tối đa được chuyển đi trong ngày
Tích chọn một hạn mức chuyển khoản trong ngày
Tích chọn xác nhận và cam kết tuân thủ Hợp đồng sử dụng dịch
vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Vietcombank.
Quý khách lựa chọn “Xác nhận” để thiết lập hạn mức.
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
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Thanh toán
1. Các chức năng

Các giao dich thanh toán: lựa chọn giao dịch thanh toán cần thực hiện
Chuyển khoản
Thanh toán thẻ tín dụng
Chuyển tiền qua thẻ
Thanh toán hóa đơn
Dịch vụ tài chính
Nạp tiền điện tử
Nộp thuế nội địa
.
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Thanh toán
2. Chuyển khoản
2.1. Chuyển khoản cho người hưởng tại Ngân hàng Vietcombank
Quý khách chọn menu Lập lệnh và chọn loại giao dịch
Người hưởng tại Ngân hàng VCB
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form chuyển khoản và
chọn “Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Chấp nhận” để hệ
thống gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Tài khoản trích nợ: không áp dụng cho tài khoản đồng
chủ sở hữu

o

Tài khoản ghi có: Không áp dụng cho các tài khoản sau
 Tài khoản của tổ chức tín dụng
 Tài khoản ngoại tệ
 Tài khoản của người nước ngoài không cư trú

o

Quý khách sẽ nhận được chứng từ của giao dịch thanh
toán chuyển khoản hiển thị trên màn hình và gửi vào địa
chỉ email đăng ký

13

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB – iB@nking DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Thanh toán
2.2. Chuyển khoản cho người hưởng nhận tại Ngân hàng khác tại
Việt Nam
Quý khách chọn menu Lập lệnh và chọn loại giao dịch
Người hưởng tại Ngân hàng khác tại Việt Nam
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form chuyển khoản và
chọn “Xác nhận”
Các thông tin cần nhập
o

Lựa chọn tài khoản trích nợ

o

Nhập số tài khoản người hưởng

o

Nhập tên người hưởng (tiếng việt không dấu)

o

Lựa chọn ngân hàng hưởng cần chuyển:
Ngân hàng hưởng được lọc dần theo các tiêu chí Quý
khách lựa chọn (mức chi nhánh trên các địa bàn), bao
gồm: (i) Loại ngân hàng, (ii) Tên ngân hàng, (iii) Tỉnh/
Thành phố, (iv) Chi nhánh

o

Nhập số tiền cần chuyển

Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống
gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch và in biên lai chuyển khoản (nếu cần thiết)
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Thanh toán

Chuyển khoản cho người hưởng nhận tại Ngân hàng khác tại
Việt Nam
Quý khách vui lòng truy cập menu: Trạng thái lệnh để kiểm tra
trạng thái các lệnh giao dịch (Chú ý: thời gian truy xuất lịch sử lệnh
giao dịch: 10 ngày)
Chi tiết thông tin tại mục Trạng thái lệnh giao dịch (mục 2.5)
Chú ý: Đối với lệnh chuyển khoản ra ngoài hệ thống, chương trình
Internet Banking xử lý tự động ngay tại thời điểm quý khách hoàn tất
giao dịch
-

Với các lệnh Thành công: VCB ghi nợ tài khoản của Quý khách
và hoàn tất gửi điện chuyển tiền theo yêu cầu của Quý khách
sang Ngân hàng hưởng
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Thanh toán
2.3. In chứng từ giao dịch
Quý khách có thể in chứng từ của tất cả các giao dịch thực
hiện trên VCB-iB@nking tại menu Trạng thái lệnh
Quý khách chỉ in được chứng từ giao dịch trong vòng 10
ngày kể từ ngày VCB xử lý lệnh giao dịch.
Trường hợp cần in các chứng từ cũ hơn, Quý khách vui lòng
liên hệ chi nhánh Vietcombank nơi mở tài khoản để được hỗ
trợ
Loại chứng từ giao dịch cung cấp
Đối với giao dịch chuyển khoản thông thường: quý khách in
được chứng từ hạch toán có đầy đủ thông tin.
Đối với giao dịch nộp thuế nôi địa: ngoài chứng từ hạch toán
tại ngân hàng, quý khách có thể in Giấy nộp tiền vào NSNN
theo đúng mẫu của KBNN quy định
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Thanh toán
2.4. Các trạng thái lệnh giao dịch
Quý khách truy cập menu: Trạng thái giao dịch để kiểm tra tình
trạng các lệnh giao dịch
Thành công: Lệnh đã được duyệt, hoàn tất chuyển tiền
Chờ xử lý: Lệnh đang được VCB xử lý
Không thành công: Lệnh chuyển tiền của Quý khách không
thành công
Lỗi: Hệ thống không hiển thị được kết quả giao dịch. Trong
trường hợp này, Quý khách
vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (VCC
theo số điện thoai 1900545413 hoặc chi nhánh gần nhất để
được hỗ trợ)
 Quý khách lưu ý:
o

Quý khách chỉ truy vấn được các lệnh trong vòng 10
ngày.

o

Quý khách nên giữ chứng từ của giao dịch thanh toán
chuyển khoản để sử dụng trong trường hợp cần tra soát
với Vietcombank
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Thanh toán
3. Thanh toán thẻ tín dụng

Qúy khách chọn menu Thanh toán thẻ tín dụng để thực hiện thanh
toán các khoản chi tiêu phát sinh trên thẻ tín dụng
Số tiền thanh toán
Sô tiền tối thiểu: là số tiền tối thiểu cần thanh toán để không bị
tính phí phạt chậm trả
Số tiền sao kê: là số tiền chi tiêu đang nợ Ngân hàng thể hiện
trên bản sao kê tháng gửi cho Quý khách
Số tiền dư nợ: là số tiền chi tiêu đang nợ ngân hàng bao gồm số
tiền sao kê cộng với số tiền chờ sao kê
Số tiền khác: là số tiền do Quý khách tự nhập (tối đa không quá
số dư sao kê hoặc số dư nợ)
Phạm vi thanh toán
Tổng số tiền tối đa mà Quý khách được thanh toán trước sao kê
cho 01 tài khoản thẻ trong 01 kỳ sao kê trên các kênh thanh toán
là 500 triệu VND
Số tiền thanh toán tối đa không quá số tiền dư nợ
Trong trường hợp sao kê của Quý khách có số tiền được hoàn trả
lớn hơn số tiền chi tiêu, nếu Quý khách muốn rút số tiền này xin
mời đến quầy giao dịch của Ngân hàng để thực hiện giao dịch
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Thanh toán
Quy trình thanh toán thẻ tín dụng
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form thanh toán và chọn
“Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Thời gian cập nhật giao dịch
 Các giao dịch thực hiện trước 17h00 sẽ được cập nhật
vào hệ thống trong cùng ngày
 Sau thời điểm này, các giao dịch sẽ được cập nhật vào
ngày kế tiếp
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Thanh toán
4. Chuyển tiền qua thẻ
Chuyển tiền qua thẻ
Qúy khách chọn menu Chuyển tiền qua thẻ để thực hiện chuyển
tiền cho một thẻ khác trong hệ thống thẻ liên kết với Vietcombank
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form chuyển tiền qua thẻ
và chọn “Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Tài khoản trích nợ: không áp dụng cho tài khoản đồng sở
hữu

o

Số thẻ chuyển tiền đến: áp dụng cho các thẻ của các Ngân
hàng theo quy định vào từng thời kì
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Thanh toán
5. Thanh toán hóa đơn

Qúy khách chọn menu Thanh toán hóa đơn để thực hiện thanh
toán hóa đơn với các nhà cung cấp dịch vụ có hợp tác với
Vietcombank
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form thanh toán và
chọn “Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống
gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch

6. Dịch vụ tài chính

Qúy khách chọn menu Dịch vụ tài chính để thực hiện thanh
toán với các đơn vị có hợp tác với Vietcombank như chuyển
tiền đầu tư chứng khoán, thanh toán tiền gốc và lãi vay, đóng
phí bảo hiểm … hoặc các nội dung thanh toán khác.
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form thanh toán và
chọn “Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống
gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch
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Thanh toán
7. Nộp thuế nội địa
Các hình thức nộp thuế
Tự nộp: Nộp thuế cho chính Quý khách (chương trình tự
động lấy mã số thuế mà Quý khách đã đăng ký với VCB)
Nộp thay: Quý khách có thể nộp thay cho người khác (Quý
khách nhập mã số thuế bất kỳ cần nộp)
Màn hình thanh toán
1 - Thông tin thuế: Thông tin do Tổng cục thuế trả về.
Trường hợp không có thông tin trả về, Quý khách nhập thông
tin thuế để thực hiện thanh toán
2 - Thông tin thuế phải nộp: Tổng cục thuế trả về thông tin
các nội dung kinh tế và số tiền tương ứng. Trong trường hợp
không có thông tin, Quý khách tự nhập thêm thông tin thuế
cần nộp để thực hiện thanh toán.
3 - Thông tin thuế nộp thêm: Quý khách nhập bổ sung thêm
nội dung kinh tế cần nộp thuế thêm ngoài thông tin Tổng cục
thuế trả về
Quy trình thanh toán:
Nhập thông tin Tờ khai thuế nội địa và lựa chọn các nội dung
kinh tế muốn nộp
Thực hiện thanh toán qua các bước tương tự với quy trình
Chuyển khoản (đã đề cập tại mục 2)
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Thanh toán
8. Nạp tiền điện tử

Qúy khách chọn menu Nạp tiền điện tử để thực hiện một số
giao dịch nạp tiền điện tử vào các ví điện tử/tài khoản tiền ảo/
thẻ trả trước của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực
tuyến(OnePay, VTC, VietPay…)
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form thanh toán và
chọn “Xác nhận”
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn Xác nhận để hệ thống
gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Chuyển khoản để hoàn tất giao
dịch
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Quản lý thẻ
1. Thẻ tín dụng
Quản lý thẻ tín dụng: lựa chọn các dịch vụ quản lý sau
Thay đổi hạn mức ngày
Khóa thẻ tín dụng
Mở khóa thẻ
Đăng ký sử dụng thẻ trên Internet
Hủy đăng ký sử dụng thẻ trên Internet

Thay đổi hạn mức ngày
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form thay đổi hạn mức
ngày và chọn “Xác nhận”
Chọn Hạn mức ngày mới, tích vào cam kết và chọn Xác nhận để
hệ thống gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Nếu hạn mức chi tiêu/rút tiền mặt trong ngày mà Quý khách
đã lựa chọn lớn hơn hạn mức tín dụng còn lại hiện tại của
thẻ, Quý khách sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi hạn mức
thẻ còn lại của mình.
24

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VCB – iB@nking DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Quản lý thẻ
Khóa thẻ tín dụng
Quý khách chọn menu Thẻ tín dụng và chọn Khóa thẻ
Tích vào cam kết và nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện khóa.

Mở khóa thẻ tín dụng
Quý khách chọn thẻ cần mở khóa, tích vào cam kết và chọn Xác
nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất mở khóa thẻ
 Quý khách lưu ý:
o

Chỉ cho phép mở thẻ do khách hàng tự khóa hoặc yêu cầu
khóa tạm thời trực tiếp với chi nhánh/VCC.
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Quản lý thẻ
Đăng ký sử dụng thẻ trên Internet
Quý khách chọn thẻ cần đăng ký sử dụng, tích vào cam kết và
chọn Xác nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất đăng ký
 Quý khách lưu ý:
o

Chỉ thực hiện được đối với thẻ Visa, MasterCard, JCB đang
hoạt động.

Hủy đăng ký sử dụng thẻ trên Internet
Quý khách chọn thẻ cần hủy sử dụng, tích vào cam kết và chọn
Xác nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch hủy
 Quý khách lưu ý:
o

Chỉ thực hiện được đối với thẻ đang cài đặt sử dụng trên
Internet.
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Quản lý thẻ
2. Thẻ ghi nợ
Quản lý thẻ ghi nợ: lựa chọn các dịch vụ quản lý sau
Khóa thẻ
Mở khóa thẻ
Thay đổi tài khoản

Khóa thẻ ghi nợ
Quý khách chọn menu Thẻ ghi nợ và chọn Khóa thẻ
Tích vào cam kết và nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện khóa.
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Quản lý thẻ
Mở khóa thẻ ghi nợ
Quý khách chọn thẻ cần mở khóa, tích vào cam kết và chọn Xác
nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất mở khóa thẻ
 Quý khách lưu ý:
o

Chỉ cho phép mở thẻ do khách hàng tự khóa hoặc yêu cầu
khóa tạm thời trực tiếp với chi nhánh/VCC.

Thay đổi tài khoản
Quý khách chọn thẻ và chọn tài khoản mới cần thay đổi
Tích vào cam kết và chọn Xác nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch thay
đổi
 Quý khách lưu ý:
o

Chỉ cho phép thay đổi TK đối với Primary A/C và thay đổi
bằng các TK của cùng 1 CIF, Loại TK USD/VND.
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Tiền gửi trực tuyến
Mở tài khoản
Qúy khách chọn menu Mở tài khoản để thực hiện chuyển tiền từ
tài khoản gửi thanh toán không kỳ hạn (DD) sang tài khoản Tiền
gửi trực tuyến vào ngày mở mới
Lưu ý: Hiện tại chương trình chỉ cho phép mở tài khoản tiền gửi
loại tiền VND. Cho phép trích nợ các tài khoản thanh toán loại
tiền VND, USD, EUR
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form tiền gửi trực
tuyến
Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh mở tài khoản của
Quý khách và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Chấp nhận” để hệ
thống gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Mở tài khoản để hoàn tất giao
dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Quý khách sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị
trên màn hình và gửi vào địa chỉ email

o

Quý khách nên giữ hóa đơn của giao dịch để sử dụng
trong trường hợp cần tra soát với Vietcombank
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Tiền gửi trực tuyến
Tất toán tài khoản
Qúy khách chọn menu Tất toán tài khoản để thực hiện chuyển
toàn bộ gốc, lãi sang tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form tất toán
Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh thanh toán của Quý
khách và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Chấp nhận” để hệ thống
gửi mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Tất toán tài khoản để hoàn tất
giao dịch


Quý khách lưu ý:
o

Quý khách sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị
trên màn hình và gửi vào địa chỉ email

o

Quý khách nên giữ hóa đơn của giao dịch để sử dụng trong
trường hợp cần tra soát với Vietcombank
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Tiền gửi trực tuyến
Nộp thêm vào tài khoản tiền gửi
Qúy khách chọn menu Nộp thêm tiền tiết kiệm để thực hiện
giao dịch nộp thêm tiền vào tài khoản tiền gửi
Chú ý: Giao dịch này chỉ thực hiện đối với các tài khoản tiền gửi
vào ngày đến hạn
Quý khách điền đầy đủ thông tin tại màn hình nộp thêm tiền,
bao gồm: Số tài khoản trích nợ, Số tài khoản tiền gửi, Số
tiền nộp thêm. Trong đó hạn mức số tiền nộp thêm được
quy định theo từng thời kì của Vietcombank.
Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh thanh toán của
Quý khách và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch


Quý khách lưu ý:
o

Quý khách sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị
trên màn hình và gửi vào địa chỉ email

o

Quý khách nên giữ hóa đơn của giao dịch để sử dụng
trong trường hợp cần tra soát với Vietcombank
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Tiền gửi trực tuyến
Rút một phần tiền từ tài khoản tiền gửi
Qúy khách chọn menu Rút tiền từ tài khoản tiền gửi để thực hiện
giao dịch rút một phần tiền từ tài khoản tiền gửi
Chú ý: Giao dịch này chỉ thực hiện đối với các tài khoản tiền gửi
vào ngày đến hạn. Giao dịch không cho phép thực hiện rút hết số
tiền trong tài khoản tiền gửi.
Quý khách điền đầy đủ thông tin tại màn hình Rút tiền từ tài khoản
tiền gửi
Chương trình kiểm tra thông tin trong lệnh thanh toán của Quý
khách và hiển thị thông tin đầy đủ về giao dịch
Nhập Mã giao dịch và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch
 Quý khách lưu ý:
o

Quý khách sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị trên
màn hình và gửi vào địa chỉ email

o

Quý khách nên giữ hóa đơn của giao dịch để sử dụng trong
trường hợp cần tra soát với Vietcombank
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Đăng ký sử dụng dịch vụ
1. Mobile BankPlus
Đăng ký sử dụng
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Đăng ký sử
dụng dịch vụ
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form đăng ký và chọn xác
nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
Khóa dịch vụ
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Khóa dịch vụ
Tích vào cam kết và nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện khóa.
Mở lại dịch vụ
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Mở lại dịch
vụ
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form đăng ký và chọn xác
nhận
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi
mã giao dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
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Đăng ký sử dụng dịch vụ
Đổi Pin
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Đổi Pin
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi mã giao
dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
Đổi số TK mặc định
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Đổi số TK mặc định
Chọn số tài khoản mặc định cần đổi và nhấn nút “Xác nhận” để khởi tạo
giao dịch.
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi mã giao
dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
Hủy dịch vụ
Quý khách chọn menu Mobile BankPlus và chọn Hủy dịch vụ
Nhập mã xác nhận và nhấn nút “Xác nhận” để khởi tạo giao dịch.
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
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Đăng ký sử dụng dịch vụ
2. SMS Banking
Đăng ký sử dụng
Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ VCB SMS-Banking tại quầy
giao dịch hoặc máy ATM của Vietcombank!
Thay đổi số tài khoản
Giao dịch cho phép Quý khách thay đổi tài khoản mặc định gắn với điện thoại
trong SMS Banking
Quý khách chọn menu SMS Banking và chọn Thay đổi số tài khoản
Chọn số tài khoản mặc định khác, tích vào cam kết, và nhấn nút “Xác
nhận” để hoàn tất việc thay đổi.
Thay đổi số điện thoại
Quý khách chọn menu SMS Banking và chọn Thay đổi số điện thoại
Nhập số điện thoại mới, nhập dãy số xác nhận và nhấn nút “Xác nhận”
để thực hiện thay đổi
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
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Đăng ký sử dụng dịch vụ
Tạm ngừng sử dụng
Quý khách chọn menu SMS Banking và chọn Tạm ngừng sử dụng
Tích vào cam kết và nhấn nút Chấp nhận để hoàn tất việc tạm ngừng sử
dụng
Đăng ký sử dụng lại
Quý khách chọn menu SMS Banking và chọn Đăng ký sử dụng lại
Tích vào cam kết và nhấn nút Chấp nhận để hoàn tất việc đăng ký sử
dụng lại

3. Phone Banking
Đăng ký sử dụng
Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ VCB Phone Banking tại quầy
giao dịch!
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Đăng ký sử dụng dịch vụ
4. Ví điện tử
Đăng ký sử dụng
Quý khách chọn Ví điện tử và chọn Đăng ký sử dụng mới
Quý khách điền đầy đủ thông tin trên form đăng ký
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi mã giao
dịch đến điện thoại của Quý khách
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch

Ngừng sử dụng
Quý khách chọn menu Ví điện tử và chọn Ngừng sử dụng
Tích vào cam kết và nhấn nút “Xác nhận” để thực hiện ngừng sử dụng.
Nhập Mã giao dịch và chọn Đăng ký để hoàn tất giao dịch
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5. Nhận sao kê TK qua email
Quý khách đăng ký các loại tài khoản nhận sao kê và ngôn ngữ thể hiện
trong sao kê
Các loại tài khoản nhận sao kê
Tài khoản thanh toán
Tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn
Tài khoản vay
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh

Hỗ trợ
Đổi mật khẩu
Quý khách chọn menu Đổi mật khẩu
Quý khách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới
Nhập lại dãy số hiển thị và lựa chọn “Chấp nhận” để hoàn thành
việc thay đổi mật khẩu
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Nếu Quý khách cần sự hỗ trợ từ Vietcombank trong quá trình sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking, Quý khách vui lòng liên hệ với
Trung tâm dịch vụ khách hàng (Vietcombank Contact Center) theo số điện thoại 1900545413 hoặc 04.38243524/04.38245716
hoặc chi nhánh Vietcombank.

Vietcombank xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi!
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