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HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN TRONG HỆ THỐNG 

VIETCOMBANK QUA KÊNH VCB – iB@nking 

 

 Bước 1: Đăng nhập dịch vụ VCB – iB@nking tại địa chỉ: 

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/ 

 

 

 Bước 2: Chọn “Chuyển khoản” trong mục Thanh toán 

 

https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/
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Bước 3: Chọn loại giao dịch là “Người hưởng tại Ngân hàng VCB” 

 

 

 Bước 4: Tạo lệnh thanh toán: 

- Chọn tài khoản trích nợ trong danh sách tài khoản thanh toán của KH 

- Nhập số tài khoản người hưởng 

- Nhập số tiền cần chuyển 

- Nhập Nội dung thanh toán 

- Nhấn nút Xác nhận để tiếp tục giao dịch 
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 Bước 5: Xác thực giao dịch 

- Khách hàng lựa chọn “Hình thức nhận mã giao dịch” 

- Nếu chọn hình thức “Smart OTP”: 

 Khách hàng chọn nút “Chấp nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra (6 ký tự) 

 Khách hàng đăng nhập ứng dụng VCB OTP trên điện thoại di động, nhập Mã kiểm tra nêu 

trên để xác thực giao dịch 

 Màn hình VCB OTP hiển thị Mã giao dịch (OTP) 

- Nếu chọn hình thức “Qua SMS”: 

 Khách hàng chọn nút “Chấp nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra (6 ký tự) 

 Khách hàng nhập Mã kiểm tra để xác thực giao dịch 

 Ngân hàng gửi Mã giao dịch (OTP) qua tin nhắn cho khách hàng theo số điện thoại đã 

đăng ký nhận OTP 

 
 

 Bước 6: Xác nhận thanh toán 

- Khách hàng nhập Mã giao dịch OTP (nhận qua điện thoại theo tin nhắn hoặc trên ứng dụng 

VCB OTP) 

- Chọn nút “Chuyển khoản” để hoàn tất giao dịch 

- Nếu nhập sai Mã giao dịch (OTP): 

 Trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức nhận mã giao dịch “Smart OTP”: khách hàng 

nhập lại mã giao dịch OTP đúng hiển thị trên ứng dụng VCB OTP 

 Trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức nhận mã giao dịch “Qua SMS”: khách hàng cần 

thực hiện giao dịch lại từ đầu. 

 


