DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUA TIN NHẮN DI ĐỘNG
VCB – SMS B@NKING
ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, CHỈ CẦN SOẠN TIN NHẮN THEO CÚ PHÁP GỬI 6167

1.

Mức phí gửi tin nhắn
Mức phí /tin nhắn

STT

Nhà mạng

1

Vinaphone, Mobifone, Viettel

1.500

2

Nhà mạng khác

1.000

(VND, đã bao gồm VAT)

Các mẫu cú pháp tin nhắn theo mục đích sử dụng dịch vụ

2.

Để truy vấn thông tin chung của Vietcombank

-

STT

Loại thông tin

1

Lãi suất tiết kiệm
theo loại tiền mà
NHNT niêm yết.
Tỷ giá các loại tiền
do NHNT niêm yết
Địa điểm ATM tại
Hà nội, Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, Cần
Thơ.
Truy vấn các địa
điểm đặt máy ATM
tại các tỉnh khác

2
3

4

5

6

7

Mẫu tin nhắn

Ví dụ

- LS <loại tiền>
- VCB LS <loại tiền>

- LS USD
- VCB LS USD

- TG <loại tiền>
- VCB TG <loai tiền>
- ATM Tên tỉnh/thành phố
Tên quận/huyện
- VCB ATM Tên tỉnh/thành
phố Tên quận/huyện
- ATM Tên tỉnh/thành phố
- VCB ATM Tên tỉnh/thành
phố

- TG USD
- VCB TG USD
- ATM
HANOI
HAIBATRUNG
- VCB ATM HANOI
HAIBATRUNG
- ATM
HAIPHONG
LECHAN
- VCB
ATM
HAIPHONG LECHAN
Truy vấn địa điểm - PGD Tên tỉnh/thành phố - PGD
HANOI
phòng giao dịch tại
Tên quận/huyện
HAIBATRUNG
Hà Nội, Hồ Chí - VCB PGD Tên tỉnh/thành - VCB PGD HANOI
Minh, Đà Nẵng, Cần
phố Tên quận/huyện
HAIBATRUNG
Thơ
Truy vấn địa điểm - PGD Tên tỉnh/ thành phố
- PGD
HAIPHONG
phòng giao dịch tại - VCB PGD Tên tỉnh/ thành
LECHAN
các tỉnh khác
phố
- VCB PGD HAIPHONG
LECHAN
Dịch vụ trợ giúp
- HELP
- HELP
- VCB HELP
- VCB HELP
Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, vui lòng gọi hotline 24/7 tại số máy 1900 54 54 13

Để truy vấn thông tin cá nhân:

-

STT
Loại thông tin
Mẫu tin nhắn
1
Số dư tài khoản mặc - SD
định
- VCB SD

Ví dụ
- SD
- VCB SD

2

Số dư tài khoản tùy - SD <số tài khoản>
chọn
- VCB SD <số tài khoản>

- SD 0011xxxxxx
- VCB SD 0011xxxxxx

3

Giao dịch gần nhất - GD
của tài khoản mặc - VCB GD
định

- GD
- VCB GD

4

Giao dịch gần nhất - GD <số tài khoản> VCB
của tài khoản tùy - GD <số tài khoản>
chọn

- GD 0011xxxxxx
- VCB GD 0011xxxxxx

5

- GD 1
Chi tiết từng giao - GD <mã giao dịch>
dịch của tài khoản - VCB GD <mã giao dịch> - VCB GD 1
mặc định
- Mã giao dịch: theo thứ tự
từ 1-5 giao dịch

6

Chi tiết từng giao - GD <mã giao dịch><số - GD 1 0011xxxxxx
tài khoản>
dịch của tài khoản
- VCB GD 1 0011xxxxxx
tùy chọn
- VCB GD <mã giao
dịch><số tài khoản>
- Mã giao dịch: theo thứ tự
từ 1-5 giao dịch

7

Hạn mức thẻ tín dụng - HM
- VCB HM

- HM
- VCB HM

8

Yêu cầu lấy OTP

- OTP
- VCB OTP

- OTP
- VCB OTP

Để đăng ký dịch vụ Nhận tin nhắn chủ động (SMS chủ động) để nhận thông báo khi
có biến động trên số dư tài khoản thanh toán hoặc khi có chi tiêu thẻ tín dụng:

-

STT

Loại thông tin

1

Đăng ký dịch vụ nhắn tin chủ động nhận thông báo biến động số dư tài
khoản, chi tiêu thẻ tín dụng
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ nhắn
tin chủ động

2

Mẫu tin nhắn

Ví dụ

- CD
- VCB CD

- CD
- VCB CD

- CD HUY
- VCB CD HUY

- CD HUY
- VCB CD HUY

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, vui lòng gọi hotline 24/7 tại số máy 1900 54 54 13

Để nạp tiền điện thoại di động (chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân)

-

STT

Loại dịch vụ

1

Nạp tiền điện thoại di
động cho thuê bao trả
trước
Mobifone,
Vinaphone, Viettel

Cú pháp tin nhắn

Ví dụ

- NAP sotienN
- NAP 50N
- VCB NAP sotienN
- VCB NAP 50N
- Các mệnh giá nạp tiền gồm :
30.000-50.000-100.000200.000-300.000-500.000 đồng
- <sotien>: Mệnh giá trả trước
cần nạp; <N>: nghìn (đơn vị
VND)

Để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ, vui lòng gọi hotline 24/7 tại số máy 1900 54 54 13

