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ĐĂNG NHẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

4

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU

1

1

Đăng nhập Internet Banking
• Truy cập đường dẫn sau:
https://digibank.vietcapitalbank.com.vn/login
• Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu được
Ngân hàng cung cấp qua email/số điện
thoại đăng ký để đăng nhập.

2

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên,
Quý khách thực hiện thay đổi thông tin đăng
nhập theo yêu cầu để bắt đầu sử dụng dịch
vụ.

Lưu ý: Mật khẩu lần đầu do ngân hàng cung
cấp chỉ có hiêụ
lực trong vòng 168h. Quá
thời hạn này, khách hàng phải liên hệ với Ngân
hàng để được cấp lại mật khẩu.
2

5

CẤP LẠI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

1
1

2

3

Truy cập đường dẫn sau:
https://digibank.vietcapitalbank.com.vn/login?type=dn,

chọn “Quên mật khẩu?”
2

Nhập thông tin theo yêu cầu và nhập mã xác
thực OTP được gửi vào số điện thoại đăng ký

3

Thông báo cấp lại mật khẩu thành công.
Mật khẩu mới được gửi về số điện thoại/email
đăng ký ban đầu với ngân hàng.
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THAY ĐỔI TÊN ĐĂNG NHẬP

1

1

Chọn chức năng Thay đổi tên đăng nhập
trong menu Quản lý khách hàng.

2

Nhập tên đăng nhập mới và mật khẩu. Chọn
“Thực hiện” để tiếp tục.

3

Nhập mã OTP xác thực hoàn tất yêu cầu

4

Hệ thống thông báo thay đổi thành công.

2

Nhấn “Đồng ý” để quay về trang đăng nhập
và thực hiện đăng nhập lại với thông tin đăng
nhập mới thay đổi.
Lưu ý:
Thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập tương tự.
3

4
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XEM THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1

Chọn chức năng Thông tin khách hàng trong
menu Quản lý khách hàng.

2

Màn hình sẽ hiển thị các thông tin khách hàng
gồm có:

1

2

 Thông tin doanh nghiệp: Thông tin pháp
lý của khách hàng khi mở tài khoản tại
ngân hàng.
 Thông tin người sử dụng: Thông tin
người đăng nhập hệ thống.
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THÔNG TIN TÀI KHOẢN

9

DANH SÁCH TÀI KHOẢN
Danh sách tài khoản là chức năng hỗ trợ khách
hàng có thể xem tổng quát được tất cả các loại
tài khoản mà khách hàng hiện có.

1

2

1

Chọn chức năng Danh sách tài khoản tại
Menu Thông tin tài khoản..
Màn hình chính sẽ hiển thị danh sách tài
khoản hiện có của Quý khách.

2

Chọn loại tài khoản cần xem, màn hình hiển
thị danh sách các tài khoản thuộc nhóm tài
khoản đã chọn.
Nhấn chọn vào số tài khoản cụ thể để xem
thông tin chi tiết tài khoản.
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TRUY VẤN CHI TIẾT THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Truy vấn thông tin, số dư, lịch sử giao dịch tất cả
các loại tài khoản của khách hàng hiện có.
1

2

1

Nhấn vào số tài khoản muốn xem từ màn hình
danh sách tài khoản hoặc chọn loại tài khoản
từ Menu Thông tin tài khoản.

2

Thông tin chi tiết về tài khoản sẽ hiển thị trên
lưới nội dung sau khi chọn số tài khoản muốn
xem.

3

3

Tìm kiếm lịch sử giao dịch tài khoản.
Thông tin lịch sử giao dịch hiển thị theo
thời gian Quý khách muốn tìm kiếm.

Lưu ý:
Để xem sao kê kê chi tiết tài khoản thanh toán,
Quý khách chọn
và nhập các thông tin
muốn truy xuất, hệ thống sẽ gửi sao kê tài
khoản về email đăng ký.

Hình minh họa: Truy vấn thông tin tài khoản thanh toán.
Chức năng truy vấn thông tin các loại tài khoản khác, thực hiện tương tự.
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DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

12

DỊCH VỤ SMS BANKING
1

A. Đăng ký số điện thoại nhận biến động
số dư tài khoản thanh toán

2

1 Tại menu Dịch vụ tài khoản, chọn Dịch vụ
SMS Banking
Vùng danh sách các số điện thoại đã được đăng ký
2

Chọn “Đăng ký” để đăng ký mới số điện
thoại.

3 − Chọn số tài khoản, Nhập số điện thoại sau
đó nhấn + để thêm số điện thoại.
− Nhấn dấu x để xóa số điện thoại nếu
nhập sai thông tin.
− Kiểm tra lại thông tin và chọn “Tiếp tục”.
3
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DỊCH VỤ SMS BANKING

4

4

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục Đăng ký dịch vụ.

5

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

5
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DỊCH VỤ SMS BANKING
B. Hủy số điện thoại nhận biến động số
dư tài khoản thanh toán.

1

1 Tại menu Dịch vụ tài khoản, chọn Dịch vụ
SMS Banking
2 Tại vùng danh sách các số điện thoại đã được
đăng ký ->Tick chọn tại cuối dòng thông tin
muốn hủy -> sau đó chọn “Tiếp tục”.

2

3

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận”.

4 − Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
− Nhận thông báo giao dịch thành công.
− Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.
4
3
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GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
1

A. Đăng ký mới gói tài khoản thanh toán

2

1 Tại menu Dịch vụ tài khoản, chọn Gói tài
khoản thanh toán
Vùng danh sách gói tài khoản đã được đăng ký
2

3

Chọn “Đăng ký mới ” để đăng ký gói tài
khoản

3 − Chọn gói tài khoản muốn đăng ký
− Chọn/Nhập các thông tin tại vùng “Thông
tin đăng ký”.
− Kiểm tra lại thông tin, chọn đồng ý điều
khoản & điều kiện, sau đó chọn “Tiếp tục”.

Nhấn vào tên các gói tài khoản nếu muốn xem
thông tin chi tiết về gói.
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GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
4

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục Đăng ký gói tài khoản.

5

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

4

5
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GÓI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
B. Hủy gói tài khoản thanh toán
1 Tại menu Dịch vụ tài khoản, chọn Gói tài
khoản thanh toán

1

2 Tại vùng danh sách các gói tài khoản đã được
đăng ký ->Chọn “Hủy” tại cuối dòng thông tin
muốn hủy.

2

3

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận”.

4 − Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
4
3

− Nhận thông báo giao dịch thành công.
− Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.
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CHUYỂN TIỀN
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)

19

KHỞI TẠO GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN
Là chức năng hỗ trợ Quý khách khởi tạo giao dịch:
– Chuyển tiền trong hệ thống/ngoài hệ thống
– Chuyển tiền nhanh 24/7: tài khoản người nhận
nhận được tiền ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
– Chuyển tiền theo lô: chuyển tiền cho nhiều tài
khoản cùng 1 lúc.
– Chuyển tiền chi lương: Chuyển tiền lương cho
nhiều cán bộ nhân viên cùng lúc.
– Đặt lịch chuyển tiền: Đặt lịch chuyển tiền định
kỳ trong tương lai.

1

Sau khi khởi tạo, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt để duyệt giao dịch (trong trường hợp Quý
khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch).
1

2

Hình minh họa: Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản

2

Từ Menu Chuyển tiền, chọn loại giao dịch
chuyển tiền muốn thực hiện.
Nhập/chọn các thông tin tài khoản nguồn,
tài khoản nhận, số tiền chuyển... theo yêu
cầu và chọn “Tiếp tục”.
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KHỞI TẠO GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN
3

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục lệnh chuyển.

4

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Thực hiện” để hoàn tất giao
dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

3

4

Hình minh họa: Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản
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KHỞI TẠO GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN THEO LÔ/CHUYỂN
TIỀN CHI LƯƠNG
1 Chọn loại giao dịch chuyển tiền theo lô hoặc
chuyển tiền chi lương
2 Chọn giao dịch trong hệ thống hoặc ngoài hệ
thống

2

1

3 Nhập/chọn các thông tin tài khoản nguồn,
danh sách tài khoản nhận, nội dung theo yêu
cầu.

3

Lưu ý:
Việc tạo file danh sách tài khoản nhận phải
đảm bảo đúng file mẫu quy định (Tải và tham
khảo file mẫu ngay tại màn hình chuyển tiền).
Thông tin danh sách thụ hưởng sẽ hiển thị tại
đây sau khi tải lên.Trường hợp tài khoản nhận
không đúng, sai định dạng,... Quý khách hàng
điều chỉnh lại file danh sách tài khoản và thực
hiện lại giao dịch.
4

Chọn “Tiếp tục” và thực hiện các bước tiếp
theo tương tự giao dịch chuyển tiền khác.

4
22

KHỞI TẠO GIAO DỊCH ĐẶT LỊCH CHUYỂN TIỀN
•

Quý khách có thể đặt lịch chuyển tiền định kỳ trong và ngoài hệ
thống Ngân hàng Bản Việt với một số tiền cố định trong tương lai.

•

Định kỳ chuyển: Một lần, Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng 2 tuần,
Hàng tháng, Hàng quý, Hàng năm.

•

Vào ngày quét lịch chuyển tiền (bao gồm ngày
nghỉ/lễ), giao dịch được thực hiện theo đúng
kênh chuyển tiền mà Quý khách đã khởi tạo lịch
thành công. Ngân hàng sẽ thực hiện duy nhất
một lần, trích toàn bộ số tiền chỉ định (không
trích một phần) và thu phí chuyển tiền từ tài
khoản thanh toán của Quý khách.

2
1 Tại menu Chuyển tiền, chọn” Đăt lịch chuyển
tiền”
2
1

Chọn “Tạọ mới” để tạo mới lệnh định kỳ
Vùng tìm kiếm thông tin các giao dịch đã đặt
lệnh.
Danh sách các lệnh định kỳ đã đặt và còn hiệu
lực.
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KHỞI TẠO GIAO DỊCH ĐẶT LỊCH CHUYỂN TIỀN
3
2

4

3

Chọn giao dịch Trong hoặc Ngoài hệ thống

4

Nhập đầy đủ thông tin ở các mục: Thông tin
tài khoản nguồn, Thông tin tài khoản nhân,
Thông tin giao dịch

5

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Tiếp tục” để
tiếp tục lệnh chuyển.

5

Hình minh họa: Đặt lịch chuyển tiền trong hệ thống
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KHỞI TẠO GIAO DỊCH ĐẶT LỊCH CHUYỂN TIỀN
6

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục lệnh chuyển.

7

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Thực hiện” để hoàn tất giao
dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

6

7
Hình minh họa: Đặt lịch chuyển tiền trong hệ thống
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THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Hệ thống hỗ trợ thêm mới/tìm kiếm thông tin
người thụ hưởng đã được lưu trước đó.

3

2

1

Chọn Thông tin người thụ hưởng từ
Menu Chuyển tiền.

2

Để tìm kiếm, nhập thông tin tìm kiếm và nhấn
nút “Tìm kiếm”

3

Để thêm mới người thụ hưởng, nhấn nút
“Thêm mới” và nhập/chọn thông tin theo
yêu cầu tại màn hình thêm mới.

1

Kết quả tìm kiếm thông tin người thụ hưởng
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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KHỞI TẠO ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Là chức năng hỗ trợ Quý khách khởi tạo giao dịch:
ü Chuyển tiền quốc tế như chuyển tiền T/T trả
trước và chuyển tiền khác
ü Thực hiện giao dịch mua ngoại tệ chuyển tiền
quốc tế.

1

2

3

1

Từ Menu Chuyển tiền quốc tế, chọn “Đề
nghị chuyển tiền quốc tế”

2

Nhập/Chọn Thông tin giao dịch
−

Chọn “Loại giao dịch”

−

Chọn “loại tiền chuyển”, Nhập số tiền chuyển,

−

Tích vào ô “Mua ngoại tệ” nếu có nhu cầu
mua ngoại tệ để chuyển

−

Chọn “Người chịu phí”

−

Nhập “Nội dung thanh toán”

3

Nhập/Chọn Thông tin tài khoản nguồn
−

Chọn tài khoản ngoại tệ chuyển, tài khoản thu
phí

−

Nhập “Tên khách hàng”, ”Địa chỉ”
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KHỞI TẠO ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
4

4

Thông tin tài khoản người thụ hưởng:
– Nhập đầy đủ thông tin Số tài khoản/IBAN,
Tên người thụ hưởng, địa chỉ, Tên ngân
hàng thụ hưởng,... hoặc tìm theo danh sách
khách hàng thụ hưởng chọn vào hình

5

Trường hợp phải chuyển qua Ngân hàng trung
gian nhập thông tin:
–
–

5

6
6
7
7

Hình minh họa: Chuyển tiền quốc tế qua số tài khoản

Tên Ngân hàng. Swift code
Tích vào ô “Lưu thông tin ngân hàng thụ
hưởng” nếu có nhu cầu lưu lại vào Danh
sách KH thụ hưởng
Khách hàng upload hồ sơ chuyển tiền và nhập
ngày cam kết bổ sung hồ sơ không quá 180
ngày

Tích chọn xác nhận đã đọc và chấp nhận điều
khoản điều kiện chuyển tiền hiện hành của
BVB
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KHỞI TẠO ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
8
9

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục lệnh chuyển.
Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Thực hiện” để hoàn tất giao
dịch.
Trạng thái giao dịch chuyển “Chờ xử lý” → Ngân
hàng sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý giao dịch
trong vòng 3 giờ làm việc.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao
dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.

8

4

9
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TRUY VẤN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
2
1
1

3

4

3
4

Nhấn Tìm kiếm để truy vấn
Danh sách những giao dịch thoả mãn điều kiện
tìm kiếm sẽ được liệt kê tại vùng thông tin danh
sách giao dịch.
KH chọn giao dịch cần xem chi tiết, in điện
hoặc sao chép.

Từ Menu Chuyển tiền quốc tế, chọn “Truy
vấn giao dịch chuyển tiền quốc tế”

2 Truy vấn giao dịch theo các tiêu chí sau:
- Nhập/Chọn khoảng thời gian giao dịch: Từ
ngày ... Đến ngày; hoặc
- Chọn Loại giao dịch: Tất cả, T/T trả trước,
Chuyển tiền khác; hoặc
- Chọn Trạng thái giao dịch:
• Tất cả: Tất cả các trạng thái
• Đã duyệt: KH đã duyệt giao dịch thành
công
• Chờ xử lý: BVB đã nhận yêu cầu chờ xử
lý hồ sơ
• Đang xử lý: BVB đã nhận yêu cầu đang
xử lý hồ sơ
• Từ chối: Giao dịch đã hủy
• Thành công: Giao dịch đã BVB xử lý
thành công.
- Chọn Trạng thái bổ sung chứng từ:
• Chờ bổ sung: KH chưa bổ sung chứng từ
giao dịch trên kênh NHĐT tại quầy
• Bổ sung 1 phần: KH đã bổ sung 1 phần
chứng từ giao dịch trên kênh NHĐT tại
quầy
• Trạng thái trống: Đã hoàn tất bổ sung
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TRUY VẤN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
Hướng dẫn In điện chuyển tiền và Sao
chép giao dịch

1

1

Bước 1: Chọn Giao dịch có nhu cầu in điện hoặc
sao chép giao dịch

2

Bước 2: Vào màn hình Thông tin chi tiết, kiểm
tra các thông tin và chọn In điện/Sao chép.
Lưu ý:
• Chỉ cho phép truy vấn và/hoặc in điện với các
giao dịch có trạng thái Thành công
•

Mẫu điện MT103:

2
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TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
1

Chọn tính năng Mở tài khoản tiền gửi tại
Menu Tiền gửi trực tuyến

2 Chọn/Nhập các thông tin theo yêu cầu để mở
tài khoản tiền gửi.

1

3 Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

2
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TẤT TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
1 Chọn tính năng Tất toán tài khoản tiền
gửi tại Menu Tiền gửi trực tuyến.
2

Chọn/Nhập các thông tin theo yêu cầu để tất
toán tài khoản tiền gửi.

3

Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện
thoại đăng ký để xác thực giao dịch.

4

Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

1

2

3
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BÁN NGOẠI TỆ
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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BÁN NGOẠI TỆ
•
•
1

•

1

Là chức năng hỗ trợ Quý khách thực hiện các
giao dịch Bán ngoại tệ trực tuyến
Các ngoại tệ được bán bao gồm các loại ngoại
tệ được niêm yết trên Bảng tỷ giá ngoại tệ
Ngân hàng Bản Việt
Tỷ giá: Theo tỷ giá mua chuyển khoản niêm
yết của Ngân hàng.

Chọn tính năng Bán ngoại tệ

2 Chọn/Nhập các thông tin tài khoản nguồn, tài
khoản nhận, thông tin giao dịch theo yêu cầu
và chọn “Tiếp tục”.

2
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BÁN NGOẠI TỆ
3

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục giao dịch.

4

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Thực hiện” để hoàn tất
giao dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

3

4
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NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI
Tiện ích này hỗ trợ khách hàng nạp tiền điện thoại
trả trước.

1

2

3

1

Chọn tính năng Nạp tiền điện thoại

2

Nhập/chọn số tài khoản, số điện thoại và
mệnh giá nạp tiền và chọn “Tiếp tục” để tiếp
tục thực hiện giao dịch.
Quý khách hàng có thể nạp tiền cho chính số
điện thoại đã đăng ký với ngân hàng hoặc nạp
tiền cho một số điện thoại khác.

3 Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Tiện ích này hỗ trợ khách hàng thanh toán hóa
đơn điện, nước, điện thoại, ADSL...
1
2

1

Chọn Thanh toán hóa đơn tại menu Thanh
toán hóa đơn.
Chọn/nhập thông tin tài khoản nguồn và loại
dịch vụ cần thanh toán theo yêu cầu.
Sau khi nhập mã khách hàng/mã hóa đơn dịch
vụ cần thanh toán. Quý khách hàng chọn “Lấy
hóa đơn” để lấy thông tin hóa đơn và số tiền
cần thanh toán.
Chọn “Tiếp tục”

2

3

3

Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện
thoại đăng ký để xác thực giao dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG
A. Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động

2

1 Tại menu Thanh toán hóa đơn, chọn Thanh
toán hóa đơn tự động
Vùng danh sách hóa đơn đã được đăng ký thanh
toán tự động
1

2

Chọn “Đăng ký mới ” để đăng ký thanh toán
hóa đơn tự động

3 − Chọn tài khoản nguồn và thông tin dịch vụ
3
3

− Chọn/nhập các thông tin tại vùng “Thông
tin đăng ký”.
− Sau khi nhập mã khách hàng/mã hóa đơn,
Quý khách hàng chọn “Lấy thông tin” để
lấy thông tin hóa đơn.
− Kiểm tra lại thông tin, sau đó chọn “Tiếp
tục”.
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG
4

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận” để
tiếp tục Đăng ký dịch vụ.

5

Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

4

5
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG
B. Hủy thanh toán hóa đơn tự động
1
2

Tại menu Thanh toán hóa đơn, chọn Thanh
toán hóa đơn tự động

2 Tại vùng danh sách hóa đơn đăng ký tự động,
chọn icon
tại cuối dòng thông tin muốn hủy.
3 Xem thông tin chi tiết hóa đơn và chọn “Hủy”.

1

4

Kiểm tra lại thông tin và chọn “Xác nhận”.

5 − Nhập mã OTP được gửi vào số điện thoại đã
đăng ký và chọn “Xác thực” để hoàn tất giao
dịch.
− Nhận thông báo giao dịch thành công.
− Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo
giao dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người
Duyệt.

4
3
5
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THANH TOÁN KHOẢN VAY
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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THANH TOÁN KHOẢN VAY
1

Chọn Thanh toán khoản vay tại menu Thanh
toán khoản vay

2

Chọn/nhập thông tin về khoản vay cần thanh toán
theo yêu cầu
• Trường hợp số tiền thanh toán từng kỳ đã/sắp
đến hạn, bắt buộc phải thanh toán Thu từng kỳ
trước khi thanh toán thêm.
• Màn hình sẽ hiện ra số tiền đến hạn và số tiền
thanh toán, phí phạt trả nợ trước hạn (nếu có).

1
3

Nhập mã xác thực OTP để xác thực giao dịch.
Nhận thông báo giao dịch thành công.Trường hợp
Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch, giao
dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.

2

3
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DỊCH VỤ THẺ
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG
1

Chọn Thanh toán thẻ tín dụng tại menu Dịch
vụ thẻ
2 Chọn “Thanh toán thẻ tín dụng của tôi” để
thanh toán dư nợ của Quý khách, hoặc “Thanh
toán thẻ tín dụng khác” để thanh toán cho
người khác.
Chọn/nhập
thông tin thanh toán theo yêu cầu và
3
chọn “Tiếp tục”. Nhập OTP xác thực giao dịch
trong trường hợp thanh toán thẻ tín dụng cho
người khác.

2

1

4

Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.

3
49

ĐIỂM THƯỞNG
1

Chọn Điểm thưởng tại menu Dịch vụ thẻ

2

Chọn/nhập thông tin thẻ và số điểm đổi tiền
thưởng theo yêu cầu và chọn “Đổi điểm”. Nhập
OTP xác thực giao dịch trong trường hợp thanh
toán thẻ tín dụng cho người khác.

3

Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.

2
1
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ĐẶT PIN THẺ TÍN DỤNG

2

1

Chọn Cài đặt thẻ tại menu Dịch vụ thẻ

2

Chọn Đặt PIN tại màn hình Cài đặt thẻ

3

Chọn/nhập thông tin số PIN theo yêu cầu và
chọn “Tiếp tục”. Nhập OTP xác thực giao dịch
trong trường hợp thanh toán thẻ tín dụng cho
người khác.

4 Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.
1

3
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ĐĂNG KÝ/HỦY TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG

2

1

Chọn Cài đặt thẻ tại menu Dịch vụ thẻ

2

Chọn Trích nợ tự động tại màn hình Cài đặt
thẻ

3

Chọn/nhập thông tin thẻ thiết lập trích nợ tự
động, phương thức thanh toán, tài khoản thanh
toán theo yêu cầu và chọn “Xác nhận”. Nhập
OTP xác thực giao dịch trong trường hợp thanh
toán thẻ tín dụng cho người khác.

4 Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.
1

3
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ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI EMAIL NHẬN SAO KÊ

2

1

Chọn Cài đặt thẻ tại menu Dịch vụ thẻ

2

Chọn Nhận sao kê qua email tại màn hình Cài
đặt thẻ

3

Chọn/nhập thông tin Email nhận sao kê theo yêu
cầu và chọn “Cập nhật”. Nhập OTP xác thực giao
dịch trong trường hợp thanh toán thẻ tín dụng
cho người khác.

4 Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.
1

3
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CÀI ĐẶT HẠN MỨC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN THẺ

2

1

Chọn Cài đặt thẻ tại menu Dịch vụ thẻ

2

Chọn Hạn mức giao dịch trực tuyến tại màn
hình Cài đặt thẻ

3

Chọn/nhập thông tin thẻ thiết lập hạn mức giao
dịch online theo yêu cầu và chọn “Tiếp tục”.
Nhập OTP xác thực giao dịch trong trường hợp
thanh toán thẻ tín dụng cho người khác.

4 Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.
1

3
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KHÓA/MỞ KHÓA THẺ TÍN DỤNG

1

1

Chọn Thẻ tín dụng tại menu Thông tin tài
khoản

2

Chọn thẻ Khóa/mở khóa tại màn hình Thông
tin thẻ.

3

Xác nhận thao tác Khóa/Mở khóa theo yêu cầu
và chọn “Xác nhận”.

4
2

Nhận thông báo giao dịch thành công. Trường
hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao dịch,
giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.

3
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BẢO LÃNH
Áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký:
- Phân quyền tạo giao dịch; hoặc
- Phân quyền đi thẳng (thực hiện giao dịch với 01 user)
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KHỞI TẠO ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
2

1

1

Chọn Đề nghị phát hành bảo lãnh tại menu
Bảo lãnh

2

Nhập/Chọn các thông tin đề nghị phát
hành bảo lãnh (Vui lòng nhập tiếng Việt có
dấu)

−

Thông tin bên đề nghị bảo lãnh: Mặc định

−

Thông tin bên nhận bảo lãnh/Bên thụ hưởng:
Nhập tên và địa chỉ người thụ hưởng

−

Thông tin đề nghị cấp bảo lãnh:
•
•
•
•
•
•

Loại bảo lãnh;
Mẫu thư bảo lãnh, ngôn ngữ;
Loại tiền, số tiền bảo lãnh;
Hiệu lực bảo lãnh (... ngày kể từ Ngày ...
hoặc Từ ngày ... Đến ngày ...)
Bảo lãnh theo hợp đồng số/Hồ sơ số: nội
dung cấp bảo lãnh;
Hình thức bảo đảm (Ký quỹ 100% giá trị
cấp bảo lãnh/Hạn mức tín dụng được
cấp)
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KHỞI TẠO ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH

3

4

5

•

Tài khoản trích ký quỹ (nếu có)

•

Tài khoản thu phí;

•
•

Hình thức thu phí;
Điều kiện BVB thực hiện nghĩa vụ bảo
lãnh/Điều kiện giảm trừ khác (nếu có);

3

Khách hàng upload hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh
theo hướng dẫn. Định dạng Pdf/Word/Zip, tối
đa 3 file (30MB/file và 30MB/tổng 3 file)

4

Chọn địa điểm nhận Cam kết bảo lãnh theo
nhu cầu

5

Tích chọn xác nhận đã đọc và chấp nhận điều
khoản điều kiện cấp bảo lãnh hiện hành của
BVB và nhấn Tiếp tục.
Nhập mã xác thực OTP để xác thực giao dịch.
Trạng thái giao dịch chuyển “Đã duyệt” → Ngân
hàng sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý giao dịch
trong vòng 2 giờ làm việc.
Trường hợp Quý khách chỉ có phân quyền tạo giao
dịch, giao dịch sẽ chuyển đến Người Duyệt.
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TRUY VẤN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
2
1

3
4

1

4

Danh sách những giao dịch thoả điều kiện tìm kiếm
sẽ được liệt kê tại vùng thông tin danh sách giao
dịch.
KH chọn giao dịch cần xem chi tiết hoặc sao
chép.

Từ Menu Bảo lãnh, chọn “Truy vấn Đề nghị
phát hành bảo lãnh”

2 Truy vấn giao dịch theo các tiêu chí sau:
- Nhập/Chọn khoảng thời gian giao dịch: Từ
ngày ... Đến ngày; hoặc
- Chọn Loại bảo lãnh: Tất cả, Bảo lãnh dự
thầu; hoặc
- Chọn Trạng thái giao dịch:
• Tất cả: Tất cả các trạng thái
• Đã duyệt: KH đã duyệt giao dịch thành
công
• Đang xử lý: BVB đã nhận yêu cầu và
đang xử lý hồ sơ
• Chờ nhận thư: BVB đã phát hành Cam
kết bảo lãnh → Quý khách liên hệ địa
điểm giao dịch để nhận Cam kết bảo lãnh
• Từ chối: Giao dịch đã bị BVB từ chối
• Thành công: BVB đã hoàn tất giao Cam
kết bảo lãnh cho KH.
3

Nhấn Tìm kiếm để truy vấn
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TRUY VẤN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH
Hướng dẫn tải mẫu Cam kết bảo lãnh và
Sao chép giao dịch

5

6

5

Chọn Giao dịch có nhu cầu xem chi tiết mẫu Cam
kết bảo lãnh hoặc sao chép giao dịch

6

Vào màn hình Thông tin chi tiết:
• Nhấn vào đường dẫn để tải mẫu Cam kết
bảo lãnh; hoặc
• Nhấn Sao chép và thực hiện lại giao dịch
khác.
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TRA CỨU CAM KẾT BẢO LÃNH
1 Từ Menu Bảo lãnh, chọn “Tra cứu Cam kết
bảo lãnh”

2

2 Nhập số chứng thư bảo lãnh mà Quý khách cần
truy vấn
3

3 Nhấn Tra cứu để truy vấn thông tin

1
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QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Tính năng hỗ trợ xem lịch sử các giao dịch Quý khách
đã tạo/đã duyệt hoặc từ chối duyệt.
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QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
2

1

Chọn Quản lý giao dịch trực tuyến để vào
xem nhật ký giao dịch trực tuyến

2

Tại màn hình nhật ký giao dịch trực tuyến có 2
tính năng giúp khách hàng truy vấn nhật ký
giao dịch

1

•

Tab Yêu cầu chờ duyệt: Hỗ trợ quý
khách xem những giao dịch đã thực hiện
và đang ở trang thái chờ duyệt

•

Tab Nhật ký giao dịch trực tuyến: Hỗ
trợ quý khách xem những giao dịch đã
được duyệt hoặc đã bị từ chối bởi cấp phê
duyệt
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GIAO DỊCH CHỜ DUYỆT

1

2

1

Quý khách có thể tìm kiếm giao dịch CHỜ DUYỆT
theo số tài khoản, loại giao dịch, Người tạo
và/hoặc mã giao dịch.

2

Danh sách những giao dịch thoả mãn điều kiện
tìm kiếm sẽ được liệt kê tại vùng thông tin danh
sách giao dịch.

Lưu ý:
Mặc định hệ thống sẽ hiển thị 10 hàng thông tin
trên trang, để hiển thị nhiều hơn, Quý khách
hàng tăng số hàng hiển thị trên mỗi trang.
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NHẬT KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
1

Quý khách có thể tìm kiếm giao dịch ĐÃ
DUYỆT/TỪ CHỐI theo số tài khoản, thời gian,
loại giao dịch và/hoặc mã giao dịch.

2

Danh sách những giao dịch thoả mãn điều
kiện tìm kiếm sẽ được liệt kê tại vùng thông
tin danh sách giao dịch.

1
1

2
2

Quý khách chọn giao dịch cần xem tại cột
ngày duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin
chi tiết dưới dạng pop-up.
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DUYỆT GIAO DỊCH
Chỉ áp dụng cho Quý khách hàng đăng ký phân quyền Duyệt
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TÌM KIẾM GIAO DỊCH CHỜ DUYỆT

1
1

2
2

3

3

Quý khách chọn “Quản lý giao dịch trực
tuyến”-> Chọn “Nhật ký giao dịch trực
tuyến”
Chọn Tab “Yêu cầu chờ duyệt”
Nhập điều kiện tìm kiếm và chọn “Tìm kiếm”
để thực hiện tra cứu thông tin những yêu cầu
chờ duyệt.
Danh sách những giao dịch thoả mãn điều
kiện tìm kiếm sẽ được liệt kê tại vùng thông
tin danh sách giao dịch.

Lưu ý: Đối với giao dịch chuyển tiền theo lô:
Người khởi tạo upload file danh sách, người
duyệt phê duyệt nhiều giao dịch riêng lẻ
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DUYỆT GIAO DỊCH RIÊNG LẺ
1 Tại vùng danh sách giao dịch chờ duyệt:
- Nhấn nút

cuối dòng giao dịch cần duyệt

- Nhấn nút

cuối dòng giao dịch cần từ chối duyệt

2 Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận thông tin.
ü Trường hợp Duyệt: Chọn “Xác nhận” để
chuyển qua màn hình xác thực OTP

1

ü Trường hợp Từ chối: Chọn “Xác nhận” để kết
thúc giao dịch.
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DUYỆT GIAO DỊCH RIÊNG LẺ
3 Nhập mã OTP để xác thực hoàn tất giao dịch và nhận thông báo
duyệt thành công.
3

Lưu ý:

3

OTP được tạo bằng 1 trong 2 phương thức sau:
•

SMS OTP: Hệ thống tự động gửi OTP qua tin nhắn đến số điện thoại Quý
khách đã đăng ký.

•

Smart OTP: Quý khách chủ động lấy OTP thông qua tính năng Smart OTP
tích hợp trên ứng dụng Mobile Banking của NH Bản Việt. Để sử dụng
Smart OTP, Quý khách cần tải ứng dụng Viet Capital Biz và kích hoạt tính
năng Smart OTP.
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DUYỆT GIAO DỊCH HÀNG LOẠT
1 - Duyệt /từ chối tất cả giao dịch: Tick chọn ô
trên
cùng để chọn tất cả giao dịch
- Duyệt/từ chối một số giao dịch: Tick chọn ô
đầu các
dòng giao dịch để chọn các giao dịch muốn duyệt

2

2  Trường hợp Duyệt:
• Nhấn nút
trên cùng
• Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận thông tin
gồm bảng tóm tắt và danh sách các giao dịch:

1

• Chọn “Xác nhận” để chuyển qua màn
hình xác thực OTP
• Nhập mã OTP để xác thực hoàn tất
giao dịch và nhận thông báo duyệt
thành công và đang chờ xử lý.
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DUYỆT GIAO DỊCH HÀNG LOẠT
3  Tường hợp Từ chối:
• Nhấn nút
trên cùng
• Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận từ chối
thông tin gồm bảng tóm tắt và danh sách các
giao dịch từ chối:

3

• Chọn “Xác nhận” để từ chối, hệ thống hiển thị
thông báo:

• Chọn “Xác nhận” để từ chối
• Hệ thống hiển thị thông báo từ chối
thành công
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NHẬT KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
1

Quý khách có thể tìm kiếm giao dịch ĐÃ
DUYỆT/TỪ CHỐI theo số tài khoản, thời gian,
loại giao dịch và/hoặc mã giao dịch.

2

Danh sách những giao dịch thoả mãn điều
kiện tìm kiếm sẽ được liệt kê tại vùng thông
tin danh sách giao dịch.

1

2

Quý khách chọn giao dịch cần xem tại cột
ngày duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin
chi tiết dưới dạng pop-up.
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Để được hỗ trợ trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ
1900 555 596
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