
 

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ  

TOP-UP ĐẠI LÝ VIETJET AIR 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 “Nạp tiền điện tử” trong mục Thanh toán 

 

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


 Bước 3: Tạo lệnh thanh toán 

- Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Mservice, VTC hoặc Vietjet Air 

- Dịch vụ: Top-up đại lý Vietjet Air, nạp tiền ví Momo, nạp tiền Paygate hoặc Nạp tiền Ebank 

- Số tiền thanh toán 

- Mã khách hàng: Mã đại lý, số điện thoại đăng ký ví Momo, số điện thoại hoặc tên truy cập 

tài khoản VTC Paygate, VTC Ebank 

- Nhấn nút: Xác nhận để tiếp tục giao dịch 

 
 

 Bước 4: 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 5: Xác nhận thanh toán 

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

theo tin nhắn) 

- Chọn nút “Thanh toán” 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 

 


