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I.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VCB-MOBILE B@NKING

1. Giới thiệu dịch vụ:
VCB-Mobile B@nking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép khách hàng là
chủ thuê bao điện thoại di động đã đăng ký dịch vụ VCB-SMS B@nking tại Vietcombank, có
thể thực hiện các giao dịch ngân hàng ngay trên ứng dụng cài đặt trên điện thoại mà không cần
phải nhớ và gửi các cú pháp SMS để yêu cầu giao dịch.
2. Tính năng dịch vụ
Hiện tại, VCB-Mobile B@nking cho phép khách hàng thực hiện 02 nhóm giao dịch sau:
Nhóm giao dịch tài chính:
 Chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank (TK cá nhân sang TK cá nhân).
 Chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank (TK đến TK, Thẻ đến thẻ).
 Giao dịch nạp tiền điện thoại di động trả trước (Topup) của 03 nhà mạng viễn thông:
Mobifone, Vinaphone và Viettel.
 Giao dịch thanh toán hóa đơn trả sau (Billing) cho dịch vụ của các nhà cung cấp sau:
o Công ty viễn thông quân đội (Viettel): Dịch vụ điện thoại di động trả sau, điện
thoại cố định, ADSL
o Trung tâm điện thoại Nam Sài Gòn (SST): điện thoại cố định, ADSL
o Công ty Thông tin di động Mobifone: điện thoại di động trả sau
o EVN Hồ Chí Minh: tiền điện
Nhóm giao dịch phi tài chính:
 Tra cứu số dư tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín
dụng mở tại Vietcombank.
 Tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết
kiệm, thẻ tín dụng mở tại Vietcombank.
 Truy vấn thông tin tỷ giá, lãi suất huy động
 Truy vấn địa điểm ATM/Chi nhánh
 Truy cập nhanh với Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7
3. Điều kiện sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking:
Để có thể sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking, khách hàng cần:
 Có tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank.
3

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking – 05/2015| Vietcombank

 Có điện thoại di động có thể kết nối với Internet (thông qua GPRS/3G/Wifi và sử dụng
một trong các hệ điều hành iOS (iPhone), Android, BlackBerry OS hoặc có hỗ trợ Java.
 Số điện thoại đăng ký VCB – Mobile B@nking đã đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-SMS
B@nking.
 Đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking.
4. Đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking:
Cách 1: Đăng ký tại Quầy giao dịch Vietcombank
Bước 1: Khách hàng đến Quầy giao dịch của Vietcombank và điền thông tin vào mẫu
Đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking. (Khách hàng cần mang theo
CMTND/Hộ chiếu bản gốc).
Bước 2: Sau khi đăng ký dịch vụ  Vietcombank sẽ gửi lại cho khách hàng:
 Thông tin tên truy cập dịch vụ.
 Một (01) tin nhắn SMS có chứa đường link tải ứng dụng về máy điện thoại.
 Một (01) email thông báo mật khẩu M-PIN để khách hàng truy cập lần đầu.
Cách 2: Đăng ký qua VCB-iB@nking (chỉ áp dụng cho khách hàng đã đăng ký VCBiB@nking và VCB-SMS B@nking
 Khách hàng đăng nhập dịch vụ VCB-iB@nking
 Chọn Đăng ký dịch vụ, chọn dịch vụ VCB-Mobile B@nking
 Kiểm tra thông tin và xác nhận để hoàn tất giao dịch
Lưu ý: Vì lý do an toàn, khách hàng cần thay đổi mật khẩu trong vòng 24h kể từ thời điểm đăng
ký và sử dụng dịch vụ. Sau 24h, mật khẩu gửi qua email của khách sẽ hết giá trị sử dụng. Trong
trường hợp đó, khách hàng cần liên hệ với Vietcombank để đăng ký cấp lại mật khẩu.
5. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng
Sau khi đăng ký dịch vụ thành công, khách hàng sẽ nhận được một tin nhắn SMS từ
Vietcombank thông báo đăng ký thành công và có chứa link tải ứng dụng. Sau khi kiểm tra kết
nối internet từ điện thoại (3G/GPRS/Wifi), tùy thuộc vào loại điện thoại, khách hàng thực hiện tải
ứng dụng như sau:
Với điện thoại hỗ trợ Java & điện thoại sử dụng hệ điều hành BlackBerry OS: Khách
hàng nhấn vào link hoặc nhấp đường link vào trình duyệt điện thoại để truy cập đến máy
chủ. Khi truy cập vào máy chủ, hệ thống sẽ tự động xác định loại/model điện thoại khách
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hàng đang sử dụng và cho phép khách hàng tải phiên bản phù hợp nhất với điện thoại của
khách hàng.
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: khách hàng truy cập Google Play, gõ tìm
kiếm bằng 1 trong các tên ứng dụng “Vietcombank”,“VCB”, “Vietcombank Mobile
Banking”, “VCB Mobile Banking” hay “Mobile Banking” và thực hiện tải và cài đặt ứng
dụng về máy điện thoại.
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS (iPhone): Khách hàng truy cập AppStore, gõ
tìm kiếm bằng 1 trong các tên ứng dụng “Vietcombank”,“VCB”, “Vietcombank Mobile
Banking”, “VCB Mobile Banking” hay “Mobile Banking” và thực hiện tải và cài đặt ứng
dụng về máy điện thoại.
6. Hướng dẫn kích hoạt dịch vụ
Tên truy cập: số điện thoại của khách hàng (đây chính là số điện thoại đăng ký VCBMobile B@nking tại Vietcombank của khách hàng).
Mật khẩu (M-PIN): được sử dụng để xác thực các giao dịch của khách hàng trên VCBMobile B@nking. Sau khi đăng ký dịch vụ thành công, Vietcombank sẽ gửi M-PIN cho
khách hàng qua email. Để kích hoạt dịch vụ, khách hàng cần đổi mật khẩu này trong lần
truy cập đầu tiên trong vòng 24h.

Bước 1: Sau khi tải và cài đặt ứng
dụng thành công, khách hàng sử
Bước 2: Nhấn “Kích hoạt”.
dụng tên truy cập (số điện thoại đã
đăng ký VCB-Mobile B@nking) để
đăng nhập vào ứng dụng.

5

Bước 3: Thực hiện đổi mật khẩu
M-PIN để kích hoạt dịch vụ.
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Bước 5: Hệ thống Ngân hàng
kiểm tra các thông tin và thực hiện
Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin Mcấp phép giao dịch đổi M-PIN, ghi
PIN cũ và mới, nhấn “Tiếp tục”.
nhận trạng thái kích hoạt thành
công và thông báo cho khách
hàng.
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7. Hướng dẫn cập nhật dịch vụ
Đối với những khách hàng đang sử dụng dịch vụ VCB Mobile B@nking, khi có phiên bản
mới cho ứng dụng, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu khách hàng cập nhật ứng dụng
để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Bước 1: Khách hàng thực hiện cập nhật ứng dụng bằng cách chọn “Cập nhật” trên màn hình
thông báo
Bước 2: Hệ thống tự động tiến hành quá trình cập nhật ứng dụng. Sau khi cập nhật ứng dụng
thành công, màn hình hiển thị trang đăng nhập để khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ
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II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VCB-MOBILE B@NKING

1. Đăng nhập dịch vụ

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng đã Bước 2: Tại màn hình đăng nhập,
được cài trên thiết bị di động.
nhập “Tên đăng nhập” và mật
khẩu “M-PIN”, sau đó nhấn
“Đăng nhập”.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành
công, màn hình hiển thị thông tin
về tổng dư nợ của khách hàng.
Khách hàng nhấn “Tiếp tục” để
xem các tính năng giao dịch

Bước 4: Khách hàng bắt đầu thực
hiện giao dịch bằng cách lựa chọn
tính năng muốn thực hiện.

8
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2. Xem thông tin và lịch sử giao dịch tài khoản/thẻ
2.1.

Xem thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm

Bước 2: Lựa chọn loại tài khoản
Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
khách hàng cần xem thông tin như
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
tài khoản thanh toán, tài khoản tiết
“Truy vấn thông tin”.
kiệm, tài khoản vay

9

Bước 3: Lựa chọn tài khoản cần
xem thông tin trên “Danh sách tài
khoản” được hiển thị trên màn
hình.
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Bước 4: Ứng dụng sẽ hiển thị chi
tiết thông tin về tài khoản của
khách hàng.

2.2.

Xem lịch sử giao dịch tài khoản thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm

Bước 2: Lựa chọn loại tài khoản
Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
khách hàng cần xem thông tin như
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
tài khoản thanh toán, tài khoản tiết
“Truy vấn thông tin”.
kiệm, tài khoản vay
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Bước 3: Lựa chọn tài khoản cần
xem thông tin trên “Danh sách tài
khoản” được hiển thị trên màn
hình.
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Bước 4: Tại màn hình hiển thị chi

Bước 5: Ứng dụng hiển thị thông

tiết thông tin về tài khoản, nhấn

tin chi tiết giao dịch của tài khoản

“Lịch sử”

2.3.

Xem thông tin thẻ tín dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
Bước 3: Lựa chọn thẻ tín dụng cần
Bước 2: Lựa chọn “Thẻ tín dụng”
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
xem thông tin trên danh sách thẻ tín
để xem thông tin thẻ tín dụng
“Truy vấn thông tin”.
dụng được hiển thị trên màn hình.
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Bước 4: Ứng dụng sẽ hiển thị chi
tiết thông tin về thẻ tín dụng

2.4.

Xem lịch sử giao dịch thẻ tín dụng

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
Bước 3: Lựa chọn thẻ tín dụng cần
Bước 2: Lựa chọn “Thẻ tín dụng”
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
xem thông tin trên danh sách thẻ tín
để xem thông tin thẻ tín dụng
“Truy vấn thông tin”.
dụng được hiển thị trên màn hình.

Bước 4: Tại màn hình hiển thị chi

Bước 5: Lựa chọn loại lịch sử giao Bước 6: Ứng dụng hiển thị thông

tiết thông tin về thẻ tín dụng, nhấn

dịch khách hàng cần xem như Sao

tin chi tiết giao dịch

“Lịch sử”

kê, Giao dịch chờ sao kê, Giao

Lưu ý: Trường hợp khách hàng xem

dịch chờ xử lý

lịch sử giao dịch theo “Sao kê”,
khách hàng cần chọn kỳ sao kê cần
xem
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3. Chuyển khoản trong cùng Vietcombank
3.1.

Tới tài khoản của tôi

Tính năng chuyển khoản “Tới tài khoản của tôi” cho phép khách hàng chuyển tiền giữa các tài
khoản thanh toán của khách hàng mở tại Vietcombank.

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Chuyển khoản Bước 3: Lựa chọn “Tới tài khoản
dụng, lựa chọn “Chuyển khoản” tại cùng hệ thống”
của tôi”
màn hình chính.
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Bước 4: Tại màn hình chuyển Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ Bước 6: Màn hình xác nhận hiển
khoản, khởi tạo lệnh chuyển tiền thông tin, nhấn “Tiếp tục”.
thị, khách hàng rà soát lại thông tin.
với các thông tin sau:
Nếu thông tin đúng, nhấn “Tiếp
tục”.

Bước 7: Nhập mật khẩu xác nhận
giao dịch được hiển thị trên màn
hình ứng dụng.

14

Bước 8: Sau khi nhập mật khẩu
xác thực giao dịch, nhấn “Tiếp
tục”.

Bước 9: Ứng dụng thông báo kết
quả giao dịch trên màn hình.
Trường hợp khách hàng nhập đúng
mật khẩu, Ngân hàng sẽ xử lý giao
dịch và thực hiện cấp phép giao
dịch thành công. Trường hợp khách
hàng nhập sai mật khẩu, Ngân hàng
sẽ từ chối thực hiện giao dịch.
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3.2.

Tới tài khoản cá nhân khác trong hệ thống Vietcombank:

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Chuyển khoản Bước 3: Lựa chọn “Tới người khác
dụng, lựa chọn “Chuyển khoản” tại cùng hệ thống”
cùng ngân hàng”
màn hình chính.

Bước 4: Tại màn hình chuyển Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ Bước 6: Màn hình xác nhận hiển
khoản, khởi tạo lệnh chuyển tiền thông tin, nhấn “Tiếp tục”.
thị, khách hàng rà soát lại thông tin.
với các thông tin sau:
Nếu thông tin đúng, nhấn “Tiếp
tục”.
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Bước 7: Nhập mật khẩu xác nhận
giao dịch được hiển thị trên màn
hình ứng dụng.

Bước 8: Sau khi nhập mật khẩu
xác thực giao dịch, nhấn “Tiếp
tục”.

Bước 9: Ứng dụng thông báo kết
quả giao dịch trên màn hình.
Trường hợp khách hàng nhập đúng
mật khẩu, Ngân hàng sẽ xử lý giao
dịch và thực hiện cấp phép giao
dịch thành công. Trường hợp khách
hàng nhập sai mật khẩu, Ngân hàng
sẽ từ chối thực hiện giao dịch.

4. Chuyển khoản ngoài Vietcombank
Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Chuyển khoản Bước 3: Lựa chọn “Chuyển khoản
dụng, lựa chọn “Chuyển khoản” tại ngoài hệ thống”
thông thường”
màn hình chính.

16
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Bước 4: Tại màn hình chuyển Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ Bước 6: Màn hình xác nhận hiển
khoản, khởi tạo lệnh chuyển tiền thông tin, nhấn “Tiếp tục”.
thị, khách hàng rà soát lại thông tin.
với các thông tin sau:
Nếu thông tin đúng, nhấn “Tiếp
tục”.

Bước 7: Nhập mật khẩu xác nhận
giao dịch được hiển thị trên màn
hình ứng dụng.
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Bước 8: Sau khi nhập mật khẩu
xác thực giao dịch, nhấn “Tiếp
tục”.

Bước 9: Ứng dụng thông báo kết
quả giao dịch trên màn hình.
Trường hợp khách hàng nhập đúng
mật khẩu, Ngân hàng sẽ xử lý giao
dịch và thực hiện cấp phép giao
dịch thành công. Trường hợp khách
hàng nhập sai mật khẩu, Ngân hàng
sẽ từ chối thực hiện giao dịch.
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5. Giao dịch nạp tiền cho các thuê bao di động trả trước (Topup):
Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Tại màn hình nạp tiền, Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông
dụng, lựa chọn “Nạp tiền điện tử” khởi tạo lệnh nạp tiền với các tin, nhấn “Tiếp Tục”.
tại màn hình chính.
thông tin sau:

Bước 4: Màn hình xác nhận hiển Bước 5: Nhập mật khẩu xác nhận Bước 6: Sau khi nhập mật khẩu xác
thị, khách hàng rà soát lại thông tin. thanh toán được hiển thị trên màn nhận, nhấn “Tiếp tục”.
Nếu thông tin đúng, nhấn “Xác hình ứng dụng.
nhận”.

Bước 7: Ứng dụng thông báo kết
18
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quả giao dịch trên màn hình.
Trường hợp khách hàng nhập đúng
mật khẩu, Ngân hàng sẽ xử lý giao
dịch và thực hiện cấp phép thành
công giao dịch. Trường hợp khách
hàng nhập sai mật khẩu, Ngân hàng
sẽ từ chối thực hiện giao dịch.
6. Giao dịch thanh toán hóa đơn
Dịch vụ thanh toán hóa đơn cho phép khách thực hiện một số giao dịch thanh toán hóa đơn với
các nhà cung cấp dịch vụ (công ty viễn thông, công ty điện lực …) có hợp tác với Vietcombank.
Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Thanh toán Bước 3: Tại màn hình TTHĐ, khởi
ụng, lựa chọn “Thanh toán” tại màn hóa đơn”
tạo lệnh thanh toán với các thông
hình chính.
tin sau:

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông Bước 5: Màn hình xác nhận hiển Bước 6: Nhập mật khẩu xác nhận
tin, nhấn “Tiếp Tục”.
thị, khách hàng rà soát lại thông thanh toán được hiển thị trên màn
tin. Nếu thông tin đúng, bấm “Xác hình ứng dụng.
nhận”.
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Bước 7: Sau khi nhập mật khẩu xác Bước 8: Ứng dụng thông báo kết
nhận, nhấn “Tiếp tục”.
quả giao dịch trên màn hình.
Trường hợp khách hàng nhập đúng
mật khẩu, Ngân hàng sẽ xử lý giao
dịch và thực hiện cấp phép thành
công giao dịch. Trường hợp khách
hàng nhập sai mật khẩu, Ngân
hàng sẽ từ chối thực hiện giao
dịch.

7. Truy vấn thông tin tỷ giá, lãi suất
7.1.

Truy vấn thông tin tỷ giá

20
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Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
Bước 2: Lựa chọn “Tra cứu tỷ giá Bước 3: Ứng dụng hiển thị thông
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
ngoại tệ” để xem thông tin tỷ giá
tin tỷ giá
“Tiện ích”.

7.2.

Truy vấn thông tin lãi suất

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng
Bước 2: Lựa chọn “Tra cứu lãi Bước 3: Ứng dụng hiển thị thông
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn
suất” để xem thông tin lãi suất
tin lãi suất
“Tiện ích”.
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8. Xem thông tin vị trí ATM/Phòng giao dịch (*)
8.1.

Xem thông tin vị trí ATM

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Tra cứu vị trí Bước 3: Khách hàng lựa chọn xem
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn ATM” để xem thông tin về vị trí thông tin vị trí ATM theo “Gần
“Tiện ích”.
ATM
nhất” hoặc “Theo địa điểm”

22
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Trường hợp khách hàng lựa chọn

Bước 5: Lựa chọn địa điểm PGD

Bước 6: Ứng dụng hiển thị địa

“Theo vị trí”, khách hàng nhập vị

khách hàng cần xem trong danh

điểm PGD trên bản đồ

trí cần tìm

sách hiển thị

8.2.

Xem thông tin địa điểm Phòng giao dịch

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Lựa chọn “Tra cứu địa Bước 3: Khách hàng lựa chọn xem
dụng, tại màn hình chính, lựa chọn điểm PGD” để xem thông tin về thông tin địa điểm PGD theo “Gần
“Tiện ích”.
địa điểm phòng giao dịch
nhất” hoặc “Theo địa điểm”
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Trường hợp khách hàng lựa chọn

Bước 5: Lựa chọn địa điểm PGD

Bước 6: Ứng dụng hiển thị địa

“Theo địa điểm”, khách hàng nhập

khách hàng cần xem trong danh

điểm PGD trên bản đồ

địa điểm cần tìm

sách hiển thị

(*) Cần cho phép chức năng định vị hoạt động với ứng dụng VCB-Mobile B@nking
9. Thay đổi M-PIN

Bước 1: Sau khi đăng nhập ứng Bước 2: Tại màn hình cài đặt, Bước 3: Nhập M-PIN cũ, M-PIN
dụng, lựa chọn “Cài đặt” tại màn chọn “Đổi M-PIN”
mới và nhập lại M-PIN mới.
hình chính.
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Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông Bước 5: Hệ thống kiểm tra các
tin, nhấn “Tiếp tục”.
thông tin và thực hiện cấp phép
giao dịch đổi M-PIN thành công
và thông báo cho khách hàng

10. Thoát ứng dụng (Logout)
Bước 1: Tại màn hình bất kỳ, nhấn Bước 2: Xác nhận thoát/không Bước 3: Thoát thành công.
“Thoát”.
thoát ứng dụng.
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11. Tính năng khác
11.1. Giới Thiệu: cung cấp các thông tin về ứng dụng và phiên bản của ứng dụng.

Tại màn hình đăng nhập, lựa chọn “Giới thiệu”.

Trợ giúp: cung cấp các câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho khách hàng.

11.2.

Tại màn hình đăng nhập, lựa chọn “Trợ giúp”.

26

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking – 05/2015| Vietcombank

11.3. Cài đặt (ngôn ngữ): lựa chọn ngôn ngữ cho ứng dụng
Tại màn hình đăng nhập, lựa chọn “Cài đặt”.

11.4. Những câu hỏi thường gặp
Tại màn hình đăng nhập, lựa chọn “Những câu hỏi thường gặp”

Cung cấp cho Quý khách những câu hỏi thường gặp về ứng
dụng và câu trả lời.
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11.5. Dịch vụ khách hàng 24/7
Tại màn hình đăng nhập, lựa chọn “Dịch vụ khách hàng 24/7”

Cho phép tự động gọi tới số tổng đài Trung tâm chăm sóc
khách hàng của Vietcombank
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