HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN PHIÊN BẢN DI ĐỘNG
VCB-iB@NKING MOBILE WEB
I.

ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU ................................................................................................................... 2

1.

Đăng nhập lần đầu .............................................................................................................................. 2

2.

Đổi mật khẩu lần đầu ......................................................................................................................... 3

3.

Cài đặt phương thức nhận OTP ........................................................................................................ 3

4.

Cài đặt hạn mức chuyển tiền ............................................................................................................. 4

5.

Các cài đặt khác .................................................................................................................................. 5

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VCB - IB@NKING .............................................................. 5
1.

Đăng nhập – Đăng xuất dịch vụ......................................................................................................... 5

2.

Màn hình thao tác nhanh ................................................................................................................... 6

3.

Xem thông tin và lịch sử giao dịch tài khoản/thẻ ............................................................................. 7

a)

Xem thông tin Tài khoản/Thẻ.............................................................................................................. 7

b)

Xem lịch sử giao dịch tài khoản thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm .............................. 7

4.

Chuyển tiền .......................................................................................................................................... 8

a)

Chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank ................................................................................. 8



Chuyển tiền ngay ................................................................................................................................. 8



Chuyển tiền định kỳ/Chuyển tiền tương lai ...................................................................................... 10

b)

Chuyển tiền cho người hưởng tại ngân hàng khác.......................................................................... 11

c)

Chuyển tiền từ thiện........................................................................................................................... 12

5.

Thanh toán......................................................................................................................................... 13

a)

Giao dịch thanh toán hóa đơn dịch vụ (tiền điện, nước, vé tàu, vé máy bay…) ............................... 13

b)

Giao dịch thanh toán Dịch vụ tài chính (Nộp tiền chứng khoán, thanh toán khoản vay tài chính) . 14

c)

Giao dịch thanh toán sao kê Thẻ tín dụng ........................................................................................ 15

d)

Giao dịch Nạp tiền điện tử (MService, Vietjet Air, VTC) .................................................................. 16

6.

Tiết kiệm trực tuyến ......................................................................................................................... 17

7.

Tiện ích gia tăng ................................................................................................................................ 18

8.

Một số chức năng khác ..................................................................................................................... 20

a)

Hỗ trợ giao dịch ................................................................................................................................. 20

b)

Dịch vụ khách hàng 24/7 ................................................................................................................... 20
1

Hướng dẫn sử dụng VCB-iB@nking Mobile Web| Vietcombank

I.

ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU
1.

Đăng nhập lần đầu

Khách hàng sử dụng trình duyệt internet trên thiết bị di động đăng nhập dịch vụ VCB –
iB@nking tại địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/IBanking/.

 Nhập Tên đăng nhập do Vietcombank
cung cấp khi khách hàng đăng ký sử
dụng dịch vụ VCB - iB@king.
 Nhập Mật khẩu đăng nhập dịch vụ
VCB - iB@nking do Vietcombank gửi
vào email đăng ký dịch vụ của khách
hàng.
 Nhập Mã kiểm tra là chuỗi ký tự/số
hiển thị phía bên tay phải.
 Nhấn Đăng nhập để truy cập và sử
dụng dịch vụ.

Lưu ý:
-

Vì lý do an toàn, khách hàng cần thay đổi Mật khẩu trong vòng 24h kể từ thời điểm đăng
ký sử dụng dịch vụ. Sau 24h, Mật khẩu gửi qua email của khách hàng sẽ hết giá trị sử
dụng.

-

Để cấp lại Tên truy cập/Mật khẩu lần đầu: khách hàng liên hệ các điểm giao dịch của
Vietcombank hoặc gọi số 1900 54 54 13.

-

Trường hợp khách hàng đã kích hoạt dịch vụ (đã đổi mật khẩu trước đó) và đã đăng ký
hình thức nhận OTP, để cấp lại Mật khẩu, khách hàng có thể nhấn nút Quên mật khẩu
ngay trên màn hình đăng nhập VCB-iB@nking để thực hiện theo hướng dẫn.
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2.

Đổi mật khẩu lần đầu

Bước 1: Sau khi đăng nhập lần đầu thành công,
hệ thống sẽ hiển thị màn hình để khách hàng
thực hiện đổi mật khẩu theo tùy chọn cá nhân
để đảm bảo tính riêng tư, bảo mật.

Bước 2: - Nhập Mật khẩu lần đầu
- Nhập Mật khẩu mới
- Nhập lại Mật khẩu mới
- Nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất

1234567A00
1234567A00

3.

Cài đặt phương thức nhận OTP

Sau khi đổi mật khẩu, khách hàng thực hiện đăng ký phương thức nhận Mật khẩu sử dụng một
lần (One Time Password – OTP) để đăng ký số điện thoại nhận OTP và cài đặt phương thức
nhận OTP ưu tiên cho mỗi lần khách hàng thực hiện giao dịch trên VCB-iB@nking.
Bước 1: Chọn mục “VCBiB@nking của tôi” ở góc
trên bên phải màn hình

Bước 2: Chọn “Cài đặt
phương thức nhận OTP”

Bước 3: Lựa chọn phương
thức nhận OTP và nhấn “Xác
nhận”

NGUYEN VAN A

09123***78
09123***78
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Hiện Vietcombank cung cấp 03 hình thức nhận mã OTP cho dịch vụ iB@nking để xác thực giao
dịch như sau, khách hàng có thể lựa chọn một hình thức phù hợp:
Hình thức “Smart OTP”
Khách hàng cài đặt/tải ứng dụng ‘VCB OTP’ từ App Store hoặc Play Store, kích hoạt và
đăng nhập ứng dụng trên điện thoại di động. Mỗi lần thực hiện giao dịch trên VCBiB@nking, khách hàng nhập Mã kiểm tra giao dịch lên màn hình ứng dụng VCB OTP để
nhận Mã OTP và tiếp tục hoàn thành giao dịch trên màn hình VCB-iB@nking.
Hình thức “Qua SMS”
Ngân hàng sẽ gửi Mã OTP qua tin nhắn cho khách hàng theo số điện thoại đã đăng ký nhận
OTP.
Hình thức “Sử dụng thẻ EMV”
Khách hàng sử dụng thiết bị đọc thẻ EMV do Vietcombank cung cấp cho khách hàng và thẻ
EMV của Vietcombank, nhập Mã kiểm tra giao dịch mỗi lần thực hiện giao dịch Màn hình
thiết bị đọc thẻ sẽ hiển thị Mã OTP.
4.

Cài đặt hạn mức chuyển tiền

Sau khi đăng ký phương thức nhận OTP, tùy theo nhu cầu của mình, khách hàng lựa chọn hạn
mức chuyển tiền tối đa cho các giao dịch chuyển khoản qua VCB-iB@nking:
Bước 1: Chọn cài đặt hạn
mức chuyển tiền từ menu
“VCB - iB@nking của tôi”

Bước 2: Lựa chọn hạn mức
chuyển tiền phù hợp, hình
thức nhận OTP, nhập mã
xác nhận

Bước 3: Nhấn “Xác nhận”
để lưu lại

09123***78

09123***78

E6298
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5.

Các cài đặt khác

Khách hàng có thể thực hiện bổ sung Thông tin cá nhân, Cài đặt người hưởng, Cài đặt nhà
cung cấp dịch vụ từ menu “VCB - iB@nking của tôi” để thực hiện các giao dịch được thuận
tiện, nhanh chóng.
Bổ sung thông tin cá nhân

Cài đặt nhà cung cấp dịch vụ

Cài đặt người hưởng

NGUYEN VAN A

09123***78
NguyenA1234@email.com

II.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VCB - IB@NKING
1. Đăng nhập – Đăng xuất dịch vụ
Đăng nhập
Bước1:
Truy
cập
https://www.vietcombank.com.vn/ibanking
hoặc
website
tại
https://www.vietcombank.com.vn và đăng nhập
vào Internet Banking

1234567A00

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhập Tên
đăng nhập, Mật khẩu và mã kiểm tra sau đó
nhấn “Đăng nhập”.
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Đăng xuất
Chọn Thoát từ menu “VCB-iB@nking của
tôi”.

Lưu ý: để đảm bảo an toàn, bảo mật, sau khi
kết thúc sử dụng dịch vụ, khách hàng nên
chọn Thoát để đăng xuất hoàn toàn khỏi
giao diện dịch vụ.
2. Màn hình thao tác nhanh
Ngay sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ được chuyển đến màn hình trang chủ có hiển thị các
phím thao tác nhanh để thực hiện các giao dịch phổ biến như sau:

NGUYEN VAN A

Hướng dẫn sử dụng từng giao dịch này, khách hàng xem tiếp các trang sau.
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3. Xem thông tin và lịch sử giao dịch tài khoản/thẻ
a) Xem thông tin Tài khoản/Thẻ
Bước 1: Từ menu “Tính năng” ở
bên trái màn hình, chọn “Thông tin
Tài khoản/ Thẻ”

Bước 2: Lựa chọn Tài khoản/Thẻ
cần xem thông tin

b) Xem lịch sử giao dịch tài khoản thanh toán, tài khoản vay, tài khoản tiết kiệm
Bước 1: Sau khi chọn xem
chi tiết tài khoản, chọn
Danh sách tài khoản

Bước 2: Lựa chọn loại tài
khoản khách hàng cần
xem thông tin như tiền gửi
thanh toán, tiền tiết kiệm,
tiền vay

0851000000000
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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.

0851000000000

Bước 4: Tại màn hình hiển
thị thông tin về tài khoản,
nhấn “Xem chi tiết” để xem
thông tin

0851000000000

Bước 5: Chọn “Xem sao kê”
để xem chi tiết các giao dịch

0851000000000

4. Chuyển tiền
a) Chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank
 Chuyển tiền ngay
Bước 1: Chọn “Chuyển
tiền” từ menu “Tính
năng”

Bước 2: Lựa chọn “Người
hưởng tại Vietcombank”

Bước 3: Chọn và điền
thông tin chuyển khoản
gồm:
- Hình thức chuyển
- Thông tin người chuyển
- Thông tin người hưởng
- Thông tin giao dịch
Nhấn “Xác nhận”

0851000000000

001100284
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Bước 4: Chọn hình thức nhận
OTP, nhập mã kiểm tra, nhấn
“Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP hiển
thị theo mỗi hình thức nhận
OTP mà khách hàng đã chọn
và nhấn “Xác nhận” để kết
thúc giao dịch

Bước 6: Sau khi khách
hàng nhập đúng mã OTP
trong thời gian hiệu lực và
chọn Xác nhận, giao dịch
được xử lý và hoàn tất, thể
hiện bằng màn hình xác
nhận
0851000000000

0912***678

Nếu khách hàng nhập sai mã OTP
hoặc nhập mã OTP quá thời gian
hiệu lực, giao dịch bị từ chối và
để thực hiện tiếp, khách hàng
thực hiện lại từ đầu

9
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 Chuyển tiền định kỳ/Chuyển tiền tương lai
Bước 1: Chọn “Chuyển
tiền” từ menu “Tính
năng”

Bước 2: Lựa chọn “Người
hưởng tại Vietcombank”

Bước 4: Điền thông tin lệnh
chuyển tiền
 Đối với giao dịch Chuyển
tiền tương lai
- Nhập Thông tin người
chuyển
- Nhập Thông tin người
hưởng
- Thông tin giao dịch: Lựa
chọn Ngày hiệu lực của giao
dịch chuyển tiền
Nhập số tiền, nội dung
chuyển tiền
- Nhấn “Xác nhận”

Bước 4: Điền thông tin lệnh
chuyển tiền
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 Đối với giao dịch
Chuyển tiền định kỳ
- Nhập Thông tin người
chuyển
- Nhập Thông tin người
hưởng
- Mục Chu kỳ chuyển: Nhập
số lần giao dịch được thực
hiện
theo
chu
kỳ:
Ngày/tuần/tháng;
+ Ngày bắt đầu: Ngày hiệu
lực của giao dịch chuyển
tiền định kỳ đầu tiên.
+ Ngày kết thúc: Ngày
hiệu lực của giao dịch
chuyển tiền định kỳ cuối
cùng
- Thông tin giao dịch: Nhập
số tiền, nội dung chuyển
tiền
Nhấn “Xác nhận”
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Bước 3: Chọn loại giao
dịch
- Hình thức chuyển: Chọn
Chuyển
tiền
ngày
tương lai/ hoặc Chuyển
tiền định kỳ

Bước 5: Chọn hình thức
nhận OTP, nhập mã kiểm
tra, nhấn “Xác nhận”

Bước 6: Nhập mã OTP hiển
thị theo mỗi hình thức nhận
OTP mà khách hàng đã chọn
và nhấn “Xác nhận” để kết

Lưu ý:
KH có thể huỷ lệnh trước 7h30 sáng ngày hiệu
lực của giao dịch chuyển tiền tại Menu “Hỗ trợ
giao dịch/Trạng thái lệnh chuyển tiền”;
Giao dịch đã lập thành công không được phép
điều chỉnh, chỉnh sửa. Thay vào đó, Quí khách
thực hiện Hủy lệnh và thực hiện lại lệnh mới cho
đúng

thúc giao dịch

0912***678

b) Chuyển tiền cho người hưởng tại ngân hàng khác
Bước 1: Chọn “Chuyển
tiền” từ menu “Tính
năng”
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Bước 2: Lựa chọn “Người
hưởng tại ngân hàng
khác”
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Bước 3: Chọn và điền
thông tin chuyển khoản
gồm:
- Hình thức chuyển
- Thông tin người chuyển
- Thông tin người hưởng
- Thông tin giao dịch
Nhấn “Xác nhận”

Bước 4: Chọn hình thức
nhận OTP, nhập mã kiểm
tra, nhấn “Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP
hiển thị theo mỗi hình thức
nhận OTP mà khách hàng
đã chọn và nhấn “Xác
nhận” để kết thúc giao dịch

Bước 6: Kết quả thực hiện
giao dịch được thông báo
trên màn hình

Sau khi khách hàng nhập
đúng mã OTP trong thời
gian hiệu lực và chọn Xác
nhận, giao dịch được xử lý
và hoàn tất, thể hiện bằng
màn hình xác nhận.

0912345678
0912***678

0912345678
0912***678

Nếu khách hàng nhập sai
mã OTP hoặc nhập mã
OTP quá thời gian hiệu lực,
giao dịch bị từ chối và để
thực hiện tiếp, khách hàng
thực hiện lại từ đầu.

c) Chuyển tiền từ thiện
Bước 1: Chọn “Chuyển
tiền” từ menu “Tính
năng”

Bước 2: Lựa chọn
“Chuyển tiền từ thiện”

Bước 3: Chọn và điền thông
tin chuyển khoản gồm:
- Hình thức chuyển
- Thông tin người chuyển
- Thông tin người hưởng
- Thông tin giao dịch
Nhấn “Xác nhận”

12

Hướng dẫn sử dụng VCB-iB@nking Mobile Web| Vietcombank

Bước 4: Chọn hình thức
nhận OTP, nhập mã kiểm
tra, nhấn “Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP và
nhấn “Xác nhận” để kết
thúc giao dịch

Bước 6: Kết quả thực
hiện giao dịch được
thông báo trên màn hình
Sau khi khách hàng nhập
đúng mã OTP trong thời
gian hiệu lực và chọn
Xác nhận, giao dịch được
xử lý và hoàn tất, thể
hiện bằng màn hình xác
nhận.

0912345678
0912345678

Nếu khách hàng nhập sai
mã OTP hoặc nhập mã
OTP quá thời gian hiệu
lực, giao dịch bị từ chối
và để thực hiện tiếp,
khách hàng thực hiện lại
từ đầu.

5. Thanh toán
a) Giao dịch thanh toán hóa đơn dịch vụ (tiền điện, nước, vé tàu, vé máy bay, cước điện
thoại, cước internet, học phí, bảo hiểm, dịch vụ khách sạn, du lịch…)
Bước 1: Chọn “Thanh
toán” từ menu “Tính năng”

13

Bước 2: Lựa chọn
“Thanh toán hóa đơn”
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Bước 3: Nhập thông tin:
- Tài khoản nguồn
- Dịch vụ
- Nhà cung cấp dịch vụ
- Mã khách hàng
Nhấn “Xác nhận” để tiếp tục

Bước 4: Chọn hình thức
nhận OTP, nhập mã kiểm
tra, nhấn “Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP và
nhấn “Xác nhận” để kết
thúc giao dịch

Bước 6: Kết quả thực hiện
giao dịch được thông báo trên
màn hình
Sau khi khách hàng nhập đúng
mã OTP trong thời gian hiệu
lực và chọn Xác nhận, giao
dịch được xử lý và hoàn tất,
thể hiện bằng màn hình xác
nhận.

0981234567

Nếu khách hàng nhập sai mã
OTP hoặc nhập mã OTP quá
thời gian hiệu lực, giao dịch bị
từ chối và để thực hiện tiếp,
khách hàng thực hiện lại từ
đầu.

0912345678
0912345678

b) Giao dịch thanh toán Dịch vụ tài chính (Nộp tiền chứng khoán, thanh toán khoản vay
tài chính)
Bước 1: Chọn “Thanh
toán” từ menu “Tính năng”

Bước 2: Lựa chọn “Dịch
vụ tài chính”

Bước 3: Nhập thông tin:
-

Tài khoản nguồn
Nhà cung cấp + Loại dịch vụ
Số tiền
Mã khách hàng + Tên khách hàng

Nhấn “Xác nhận” để tiếp tục
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Bước 4: Chọn hình thức nhận
OTP, nhập mã kiểm tra, nhấn
“Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP
và nhấn “Xác nhận” để
kết thúc giao dịch

Bước 6: Kết quả thực hiện giao
dịch được thông báo trên màn
hình
Sau khi khách hàng nhập đúng
mã OTP trong thời gian hiệu lực
và chọn Xác nhận, giao dịch
được xử lý và hoàn tất, thể hiện
bằng màn hình xác nhận.

0912345678
0912345678

Nếu khách hàng nhập sai mã
OTP hoặc nhập mã OTP quá
thời gian hiệu lực, giao dịch bị
từ chối và để thực hiện tiếp,
khách hàng thực hiện lại từ đầu.

c) Giao dịch thanh toán sao kê Thẻ tín dụng
Bước 1: Chọn “Thanh toán”
từ menu “Tính năng”

Bước 2: Lựa chọn “Thanh
toán thẻ tín dụng”

Bước 3: Nhập thông tin giao
dịch:
- Tài khoản nguồn
- Chọn số thẻ
- Số tiền thanh toán
Nhấn “Xác nhận” để tiếp tục
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Bước 4: Chọn hình thức nhận
OTP, nhập mã kiểm tra, nhấn
“Xác nhận”

0851000000000

Bước 5: Nhập mã OTP và
nhấn “Xác nhận” để kết
thúc giao dịch

0851000000000

NGUYEN VAN A

0912345678
THANH TOAN SK NGUYEN VAN A
0132463 KY SAO KE 20160410

Bước 6: Kết quả thực hiện
giao dịch được thông báo trên
màn hình
Sau khi khách hàng nhập đúng
mã OTP trong thời gian hiệu
lực và chọn Xác nhận, giao
dịch được xử lý và hoàn tất,
thể hiện bằng màn hình xác
nhận.
Nếu khách hàng nhập sai mã
OTP hoặc nhập mã OTP quá
thời gian hiệu lực, giao dịch bị
từ chối và để thực hiện tiếp,
khách hàng thực hiện lại từ
đầu.

d) Giao dịch Nạp tiền điện tử (MService, Vietjet Air, VTC)
Bước 1: Chọn “Thanh
toán” từ menu “Tính năng”

Bước 2: Lựa chọn “Nạp tiền
điện tử”
-
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Bước 3: Nhập thông tin
giao dịch:
Tài khoản nguồn
Nhà cung cấp dịch vụ
Loại dịch vụ
Số tiền
Mã khách hàng
Chọn tôi đồng ý và nhấn
“Xác nhận” để tiếp tục

Bước 4: Chọn hình thức nhận
OTP, nhập mã kiểm tra, nhấn
“Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP và
nhấn “Xác nhận” để kết thúc
giao dịch

Bước 6: Kết quả thực hiện giao
dịch được thông báo trên màn
hình

6. Tiết kiệm trực tuyến
Khách hàng có thể thực hiện các thao tác Mở mới sổ tiết kiệm trực tuyến, Nộp tiền tiết kiệm,
Rút tiết kiệm, Tất toán số tiết kiệm trực tuyến trên VCB-iB@nking.
Bước 1: Chọn “Tiết kiệm trực
tuyến” từ menu “Tính năng”

Bước 2: Lựa chọn loại giao
dịch muốn thực hiện: Mở mới/
Nộp thêm/ Rút tiền/ Tất toán

Bước 3: Chọn giao dịch “Mở
mới” và nhập thông tin:
-

Tài khoản nguồn
Chọn Kỳ hạn gửi tiền
Số tiền gửi
Hình thức trả lãi

Nhấn “Xác nhận”

17

Hướng dẫn sử dụng VCB-iB@nking Mobile Web| Vietcombank

Bước 4: Chọn hình thức nhận
OTP, nhập mã kiểm tra, nhấn
“Xác nhận”

Bước 5: Nhập mã OTP và
nhấn “Xác nhận” để kết thúc
giao dịch

Bước 6: Kết quả thực hiện giao
dịch được thông báo trên màn
hình
Sau khi khách hàng nhập đúng
mã OTP trong thời gian hiệu
lực và chọn Xác nhận, giao dịch
được xử lý và hoàn tất, thể hiện
bằng màn hình xác nhận.
Nếu khách hàng nhập sai mã
OTP hoặc nhập mã OTP quá
thời gian hiệu lực, giao dịch bị
từ chối và để thực hiện tiếp,
khách hàng thực hiện lại từ đầu.

7. Tiện ích gia tăng
Khách hàng có thể lựa chọn các tiện ích gia tăng để đăng ký, thay đổi thông tin, khóa/mở khóa,
bổ sung tính năng… của các dịch vụ ngân hàng điện tử như Mobile Banking, SMS chủ động,
Thẻ, Ví điện tử, SMS banking, Phone Banking.
Bước 1: Lựa chọn “Tiện ích
gia tăng” trong “Tính năng”
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Bước 2: Lựa chọn loại tiện
ích muốn sử dụng
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-

Dịch vụ Mobile Banking

-

Dịch vụ SMS chủ động

-

Dịch vụ Thẻ

-

Dịch vụ SMS Banking

-

Dịch vụ Phone Banking
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-

Dịch vụ Ví điện tử

8. Một số chức năng khác
a) Hỗ trợ giao dịch
Khách hàng có thể kiểm tra trạng thái lệnh chuyển tiền qua chức năng hỗ trợ giao dịch
Bước 1: Lựa chọn “Hỗ trợ
giao dịch” trong menu
“Tính năng”

Bước 2: Lựa chọn “Trạng
thái lệnh chuyển tiền”

Bước 3: Nhập thông tin:
-

Hình thức chuyển
Ngày xem giao dịch

Nhấn “Xem thông tin”

b) Dịch vụ khách hàng 24/7
Chức năng này cho phép khách hàng gọi điện tới tổng đài Dịch vụ Khách hàng 24/7 của
Vietcombank để hỗ trợ thông tin, cung cấp dịch vụ. Để sử dụng chức năng này, chọn “Dịch vụ
Khách hàng 24/7” từ menu “Tính năng”.
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