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IV. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 

1. Giới thiệu 

Dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho phép khách hàng thực hiện được các giao dịch  với  

ngân  hàng thông qua các kênh điện tử như Internet Banking, Mobile  Banking mà không cần phải 

đến trực tiếp các điểm giao dịch của ngân hàng.  

2. Giải thích từ ngữ 

Thiết bị bảo mật SMS, OTP (SMS One time password): Mã xác nhận giao dịch chỉ sử dụng 01 

lần qua tin nhắn SMS. Thiết bị bảo mật OTP Token: Mã xác nhận chỉ sử dụng 01 lần qua thiết bị 

bảo mật RSA Token. Mã xác nhận được hiển thị trên Token và có hiệu lực trong vòng 60 giây (sau 

60 giây sẽ thay đổi mã xác nhận 01 lần). 

3. Điều kiện sử dụng 

Để sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng.  
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V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1. Đăng nhập hệ thống 

1.1. Kích hoạt dịch vụ và đăng nhập lần đầu 

1.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng sau khi đăng ký các gói dịch vụ  thực hiện kích hoạt tài 

khoản đã đăng ký. Đồng thời để bảo mật cho khách hàng hệ thống cũng yêu cầu người sử dụng 

phải đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên. 

1.1.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1:  Sau khi đăng ký dịch vụ Internet Banking, khách hàng kích hoạt dịch vụ bằng 

cách nhấn vào đường link Ngân hàng gửi qua email  

 Bước 2: Điền Mã truy cập, Mật khẩu đúng như email đã gửi và Mã xác nhận (do hệ 

thống sinh ngẫu nhiên) để đăng nhập Internet Banking. 

 Bước 3: Ngay sau khi đăng nhập khách hàng đổi Mật khẩu lần đầu theo hướng dẫn 

trên màn hình để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản Internet Banking của mình. 

 

Lưu ý : 

Mật khẩu truy cập bao gồm cả chữ cái viết hoa, viết thường, chữ số và các ký tự đặc 

biệt; mật khẩu truy cập phải dài hơn 6 ký tự và không có dấu cách (khoảng trống) 

1.2. Đăng nhập 

1.2.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng nhập vào chương trình để thực hiện các dịch vụ. 
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1.2.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1: Để đăng nhập Internet Banking và sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể dùng 1 

trong 2 cách sau: Trên trình duyệt web nhập đường dẫn website chính thức của ngân hàng 

http://baca-bank.vn/ chọn Ngân hàng điện tử Khách hàng cá nhân. 

 Bước 2: Điền Tên truy cập, Mật khẩu và Mã xác nhận (Nhấn  khi muốn lấy mã xác 

nhận mới) để truy cập Internet Banking. 

 

-  Phía trên cùng website sẽ hiển thị các thông tin khác như Tỷ giá và lãi suất, Mạng lưới hoạt 

động, Liên hệ, Trợ giúp (những câu hỏi thường gặp của khách hàng), chọn ngôn ngữ Tiếng 

Việt hoặc English. 

-  Khách hàng có thể tìm hiểu các thông tin về dịch vụ, điều khoản sử dụng, hướng dẫn 

sử dụng của Internet Banking bằng cách kích chọn và download các thông tin về máy. 

 

Lưu ý: 

Tại màn hình đăng nhập trình duyệt sẽ hỏi “Có lưu user và password để lần sau khi 

đăng nhập bạn có thể chọn thông tin mà không phải nhập lại” nhưng vì lý do bảo mật và 

an toàn với các giao dịch tài chính nên ngân hàng khuyến cáo khách hàng KHÔNG nên 

chọn “Ghi nhớ mật khẩu” mà chọn  và chọn “Không bao giờ ghi nhớ mật khẩu 

…” hoặc “Không phải bây giờ”. 
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-  Nếu quý khách hàng đã chọn lưu password mà muốn xóa bỏ chức năng lưu password thì 

thực hiện theo các bước sau: 

A. Trình duyệt Firefox 

Bước 1: Tại menu trình duyệt chọn Công cụ/Tools 

Bước 2: Chọn Tùy chọn/ Options 

 

Bước 3: Chọn bảo mật/Security 

Bước 4: Bỏ tích chọn tại “Ghi nhớ mật khẩu cho các trang” 

 

 Sau đó nhấn OK  quý khách đã xóa bỏ phần lưu tên truy cập và mật khẩu trước đó. 
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B. Trình duyệt IE 

Bước 1: Tại menu trình duyệt chọn Công cụ/Tools 

Bước 2: Chọn Tùy chọn/Internet Options 

 

Bước 3: Tại màn hình tiếp theo chọn Tab General  

Bước 4: Tích chọn dòng Delete Browsing history on exit 

Bước 5: Sau đó nhấn nút Delete 

Bước 6: Tại màn hình này quý khách tích chọn các dòng như hình ảnh và nhân Delete. 
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Bước 7: Sau đó nhấn OK  Quý khách đã xóa bỏ phần lưu tên truy cập và mật khẩu trước đó. 

C. Trình duyệt Chrome 

Bước 1: Tại menu chọn Icon tại bước 1  

Bước 2: Sau đó chọn History 
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Bước 3: Tại màn hình History chọn Clear browsing data… 

 

Bước 4: Nhấn tích chọn tại các dòng như hình và nhấn Clear browsing data 

 

 Quý khách đã xóa bỏ phần lưu tên truy cập và mật khẩu trước đó. 

2. Tài khoản 

2.1. Thông tin tài khoản 

2.1.1. Mô tả  

Chức năng này giúp khách hàng có thể xem thông tin chi tiết các tài khoản của mình mở tại 

Ngân hàng. 
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2.1.2. Các bước thực hiện 

Chọn mục Thông tin tài khoản trong menu “Tài khoản”. Hệ thống hiển thị màn hình: 

 

- Biểu đồ tài khoản cho biết tỷ lệ giữa những loại tài khoản của khách hàng, VD: 

Khách hàng có 2 loại tài khoản với 2 tổng số dư như sau: Tài khoản thanh toán 

50,000,000 VND; Tài khoản tiền gửi 100,000,000 VND; thì lúc này trong biểu đồ sẽ 

hiển thị phần Tài khoản tiền gửi gấp đôi phần Tài khoản thanh toán. 

- Nếu có nhiều loại tài khoản (TK thanh toán, TK tiền gửi, TK vay,…) thì mỗi loại tài 

khoản sẽ được thể hiện riêng trên từng bảng để khách hàng dễ dàng theo dõi. 

Khách hàng nhấn vào biểu tượng  để thu gọn một màn hình kết quả của loại tài 

khoản đó. Khách hàng có những tài khoản thuộc loại tài khoản nào thì sẽ được hiển 

thị tương ứng. 

- Trong ô Số tài khoản hoặc ô Chi tiết, khách hàng nhấn vào link Số tài khoản hoặc 

link Chi tiết để xem chi tiết. Một cửa sổ sẽ bật lên với các thông tin liên quan đến số 

tài khoản đó. Khách hàng nhấn vào biểu tượng  để đóng màn hình chi tiết tài 

khoản.   
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2.2. Lịch sử giao dịch 

2.2.1. Mô tả 

Tính năng truy vấn Lịch sử giao dịch cho phép khách hàng kiểm tra lịch sử các giao dịch đã 

được thực hiện trên tài khoản của mình trên tất cả các kênh Internet Banking, ATM/POS và 

tại quầy. 

2.2.2. Các bước thực hiện 

 

- Chọn mục Lịch sử giao dịch trong menu “Tài khoản”. 

- Chọn Số tài khoản và Khoảng thời gian (Từ ngày, Đến ngày) cần truy vấn. 

- Tìm kiếm nâng cao cho phép thêm các tiêu chí chi tiết hơn (Kênh giao dịch, Giao dịch 

nợ/có) để ra kết quả mong muốn. 

- Chọn “Tải file PDF” hoặc “Tải file Excel” khi muốn xuất ra định dạng PDF/Excel tương ứng, 

hoặc nhấn “In” để in ra. 
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2.3. Quản lý danh sách tài khoản thụ hưởng 

2.3.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng lưu các tài khoản thường xuyên sử dụng trong giao dịch 

chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng và chuyển tiền nhanh qua số thẻ/số tài 

khoản. Khi đã sử dụng chức năng này khách hàng không cần nhớ chính xác số tài khoản, tên 

tài khoản mà hệ thống sẽ tự động tìm kiếm theo tên gợi nhớ đã lưu cho tài khoản đó.  

Lưu ý: Tên tài khoản được dùng chung cho tất cả các kênh Internet Banking, Mobile App, 

Mobile Web  

2.3.2. Các bước thực hiện 

Trên menu chọn chức năng Quản lý DS tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ hiện ra danh sách 

các tài khoản thụ hưởng 

 

- Khách hàng chọn chức năng Tạo mới để thêm mới tài khoản thụ hưởng, click vào lựa chọn 

sau đó nhấn vào Xóa để xóa tài khoản thụ hưởng đó đi hoặc nhấn vào Thay đổi để thay 

đổi các thông tin về tài khoản thụ hưởng đó. 

Màn hình Tạo mới và thay đổi thông tin  

- Nhập hoặc chọn các thông tin tuỳ theo Loại giao dịch được chọn như sau: 

+ Nội bộ ngân hàng: nhập Loại giao dịch, Số tài khoản/thẻ. Tên tài khoản/thẻ  sẽ tự động 

được hiển thị theo Số tài khoản/thẻ được nhập. 

+ Liên ngân hàng: nhập Loại giao dịch, Ngân hàng thụ hưởng, Tỉnh, Chi nhánh, Số tài 

khoản/thẻ, Tên tài khoản/thẻ. 
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+ Chuyển tiền nhanh qua số thẻ: nhập Loại giao dịch, Ngân hàng thụ hưởng, Số tài 

khoản/thẻ, Tên tài khoản/thẻ 

+ Chuyển tiền nhanh qua số tài khoản: nhập Loại giao dịch, Ngân hàng thụ hưởng, Số tài 

khoản/thẻ, Tên tài khoản/thẻ. 

Sau đó nhấn vào nút Tiếp tục. Hệ thống sẽ kiểm tra số tài khoản đúng định dạng, tồn tại 

trong hệ thống (nếu chọn loại giao dịch là nội bộ ngân hàng) và sẽ qua bước xác nhận, 

ngược lại sẽ thông báo lỗi. 

 

- Màn hình xác nhận thông tin vừa được nhập. Nếu thông tin đã chính xác hệ khách hàng 

nhấn Tiếp tục để xác nhận thông tin, ngược lại nếu phát hiện sai sót nhấn Quay lại để trở 

về màn hình nhập thông tin cho phép khách hàng sửa lại các thông tin. 
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- Kết thúc tạo tài khoản thụ hưởng. 

 

2.4. Thay đổi hạn mức  

2.4.1. Mô tả 

Tính năng này cho phép khách hàng có thể thay đổi được hạn mức cho các giao dịch Chuyển 

khoản nội bộ ngân hàng, Chuyển khoản liên Ngân hàng, Chuyển tiền 24/7 trong phạm vi hạn 

mức quy định của ngân hàng theo các kênh giao dịch như: Internet Banking và Mobile 

Banking. 

2.4.2. Các bước thực hiện 

- Chọn mục Thay đổi hạn mức  trong menu “Tài khoản”. 

 

- Lựa chọn các kênh Internet Banking, Mobile Banking cần thay đổi. Ngoài ra hệ thống còn 

hỗ trợ cho khách hàng quay về với thiết lập mặc định ban đầu của ngân hàng thiết lập 
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bằng cách nhấn „Thiết lập mặc định‟, nhấn tiếp tục để xác thực lại thông tin khách hàng 

muốn chọn, chọn tiếp tục bước 2 và kết thúc bước 3 

- Đặt  các  hạn  mức  ngày,  han  mức  lần  cho  giao  dịch  chuyển  khoản  nội  bộ Bac A 

Bank,  chuyển khoản liên ngân hàng, Chuyển tiền 24/7.  

 Lưu ý: Các hạn mức này nhỏ hơn hạn mức tương ứng với từng kênh và  dịch vụ được 

quy định của ngân hàng quy định. 

3. Chuyển khoản  

3.1. Chuyển khoản nội bộ ngân hàng 

3.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng có thể chuyển khoản cho các tài khoản của chính mình hoặc 

các tài khoản khác trong nội bộ ngân hàng. 

Lưu ý:  Khách hàng nhập tiếng Việt KHÔNG DẤU đối với trường Tên người thụ hưởng và Nội dung 
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3.1.2. Các bước thực hiện 

Bước 1: Nhập thông tin 

 

- Chọn mục Chuyển khoản nội bộ trong menu “Chuyển khoản”. 

- Chọn Tài khoản nguồn, lựa chọn “Cùng chủ tài khoản” khi thực hiện chuyển khoản cho các tài 

khoản của mình hoặc “Khác chủ tài khoản” khi thực hiện chuyển khoản cho các tài khoản 

khác tại ngân hàng. Đối với chuyển khoản “Khác chủ tài khoản”, Khách hàng có thể chọn Tên 

người thụ hưởng đã thiết lập trước đó, sau đó điền số tiền và ghi chú, nhấn “Tiếp tục”. Nếu 

chưa đúng khách hàng nhấn “Thiết lập lại” để nhập lại các thông tin. 

Lưu ý: 

- Khách hàng có thể chọn Lưu thông tin tài khoản thụ hưởng, hệ thống sẽ lưu các thông tin của 

tài khoản này trong Danh sách tài khoản thụ hưởng, tạo thuận tiện cho lần chuyển khoản tiếp 

theo; 

- Tên người thụ hưởng và nội dung chuyển khoản phải được ghi tiếng việt không dấu; 

- Hạn mức tối thiểu cho một giao dịch chuyển khoản là 50.000 VNĐ/lần. 

 Bước 2: Xác thực 

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để  khách hàng kiểm tra lại lần cuối 

trước khi nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.  

- Đối với giao dịch Chuyển khoản nội bộ cùng chủ tài khoản, Bước 2 khách hàng chỉ cần 

xác nhận lại chính xác thông tin đã nhập ở Bước 1 để hoàn thành giao dịch mà không 

cần phải nhập OTP để xác thực. 
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- Đối với Chuyển khoản nội bộ khác chủ tài khoản Khách hàng phải nhập Mật mã giao 

dịch một lần(OTP) để xác thực giao dịch. 

 

 

 Bước 3: Kết thúc 

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Không thành công. 
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3.2. Chuyển khoản liên ngân hàng 

3.2.1. Mô tả 

Khách hàng có thể lựa chọn chức năng này để chuyển khoản cho các tài khoản khác tại các 

Ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam. 

3.2.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1: Nhập thông tin  

 

- Chọn mục Chuyển khoản liên ngân hàng trong “Chuyển khoản”;  

- Chọn Tài  khoản  nguồn, điền  tài  khoản  thụ hưởng  hoặc  chọn  theo tên người thụ hưởng. 

- Điền  tên  ngân  hàng  thụ hưởng, chi nhánh, địa  chỉ ngân hàng hưởng,  số tiền,  ghi  chú  

và nhấn “Tiếp tục”.  

Lưu ý:   
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- Khách hàng có thể lựa chọn theo danh mục tự động Tên Ngân hàng thụ hưởng và Chi 

nhánh tương ứng.  

- Khi không tìm thấy chi nhánh cần chuyển, khách hàng chọn một chi nhánh bất kỳ cùng tỉnh 

thành phố và điền vào trường “Địa chỉ ngân hàng hưởng” chi nhánh Khách hàng muốn 

chuyển.  (Ví  dụ:  muốn  chuyển  cho  Agribank  chi  nhánh  Phú  Xuyên,  không  tìm  thấy  

chi nhánh Phú Xuyên, có thể chọn chi nhánh ở Hà Nội hoặc Hà Tây (cũ), và điền Phú 

Xuyên vào trường “Địa chỉ ngân hàng hưởng”). 

- Tên người thụ hưởng và nội dung chuyển khoản phải được ghi bằng tiếng việt không dấu. 

- Nếu khách hàng chuyển khoản cho tài khoản thuộc ngân hàng Agribank, khách 

hàng vui lòng nhập thông tin phòng giao  dịch tại trường Địa chỉ ngân hàng hưởng   

- Hạn mức giao dịch của Chuyển khoản liên ngân hàng là do ngân hàng thiết lập và người 

dùng cũng có thể tự thiết lập hạn mức 1 lần giao dịch chuyển khoản và hạn mức trong 1 

ngày giao dịch   

 Bước 2: Xác thực   

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để khách hàng kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập 

mật mã giao dịch một lần (OTP). Nhấn “Tiếp tục” để sang Bước 3.  
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 Bước 3: Kết thúc 

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Không thành công.   

 

3.3. Chuyển khoản định kỳ 

3.3.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đặt lịch chuyển khoản từ tài khoản của khách hàng sang 

1 tài khoản khác cùng chủ tài khoản, cùng hệ thống ngân hàng  hoặc liên ngân hàng. 

3.3.2. Các bước thực hiện 

Chuyển khoản định kỳ cũng giống như các chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng đều qua 3 

bước: Bước 1: Nhập thông tin, bước 2: Xác nhận, bước 3: Kết thúc.  

 Bước 1: Nhập thông tin 
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- Chọn chức năng  Chuyển khoản định kỳ  trên menu “Chuyển khoản” 

- Chọn Tài  khoản  nguồn, điền  tài  khoản  thụ hưởng  hoặc chọn tên người thụ hưởng. 

- Chọn tài khoản thụ hưởng từ danh sách sẽ hiển thị lên thông tin người thụ hưởng bao 

gồm tài khoản thụ hưởng và tên người thụ hưởng…. Trường hợp nhập TK hưởng lần 

đầu trên hệ thống thì NSD nhập đủ thông tin và tick ô “Lưu thông tin người hưởng” để 

hệ thống lưu lại cho lần sử dụng sau đó.  

o Loại giao dịch: Khách hàng có thể lựa chọn chuyển khoản: Chuyển khoản 

cùng chủ tài khoản/ Chuyển khoản nội bộ ngân hang và liên ngân hàng 

 

o Tài khoản thụ hưởng: Tài khoản nhận tiền có thể là của khách hàng hoặc 

của người khác. Nếu chuyển khoản cho người khác, Quý  khách có thể chọn 

tài khoản thụ hưởng đã được lưu từ trước  

o Tần suất: chu kỳ thực hiện chuyển khoản định kỳ theo Ngày/ Tuần/ Tháng.  

o Ngày bắt đầu: xác định thời gian bắt đầu có hiệu lực của lệnh chuyển khoản 

định kỳ. 

o Hình thức chuyển khoản: Ngày hết hiệu lực, số lân chuyển, chuyển cho đến 

khi không đủ số dư 

o Số tiền: Khách hàng nhập số tiền theo nhu cầu chuyển (đơn vị tính VND). 

o Ngày thực hiện: Ngày lệnh chuyển khoản định kỳ được thực hiện. Nếu tần 

suất là hàng tuần, trường này sẽ hiển thị các thứ (từ thứ 2 đến Chủ nhật). Nếu 

tần suất là hàng tháng, trường này sẽ hiển thị các ngày trong tháng (từ ngày 

01 đến ngày 31).  

o Nội dung: Nội dung của lệnh chuyển khoản định kỳ (Khách hàng vui lòng nhập 

tiếng Việt không dấu và không có ký tự đặc biệt). 

Lưu ý:  Đối với trường hợp chuyển khoản liên ngân hàng sẽ có thêm các ô nhập ngân hàng 

thụ hưởng và chi nhánh ngân hàng thụ hưởng. Đây là ngân hàng và chi nhánh mà tài 

khoản thụ hưởng mở tài khoản. 

- Sau đó khách hàng nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình nhập dữ liệu 

 

 Bước 2,3: Giống chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng 
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3.4. Chuyển khoản theo lô 

3.4.1. Mô tả 

Chuyển khoản theo lô cho phép khách hàng có thể thực hiện một lệnh chuyển khoản từ một hoặc  

nhiều  tài  khoản  nguồn  của  mình cho  một  tập  hợp  các  tài  khoản  khác  (bao gồm  cả tài khoản 

trong nội bộ ngân hàng và tài khoản của các Ngân hàng khác) mà không cần phải thực hiện từng 

lệnh chuyển khoản. 

3.4.2. Các bước thực hiện 

Chuyển khoản định kỳ cũng giống như các chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng đều qua 3 bước: 

Bước 1: Nhập thông tin, bước 2: Xác nhận, bước 3: Kết thúc.  

 Bước 1: Nhập thông tin 

- Chọn chức năng  Chuyển khoản theo lô  trên menu “Chuyển khoản” 

 

- Chọn “Tải tệp tin  mẫu” để tải xuống tệp tin mẫu (ở định dạng  excel)  dành cho chuyển 

khoản theo lô và điền các thông tin chính xác theo các cột đã định sẵn như sau:  

1. Số thứ tự  

2. Loại giao dịch: Chuyển khoản nội bộ BAC A BANK hoặc Chuyển khoản liên 

ngân hàng. 

3. Tài khoản nguồn: nhập số tài khoản thanh toán của chính Khách hàng trong 

hệ thống ngân hàng Bắc Á 

4. Tài  khoản  thụ  hưởng:  nhập  số  tài  khoản  người  thụ  hưởng  trong  nội  bộ 

(trong hệ thống ngân hàng Bắc Á) hoặc tại ngân hàng khác trên lãnh thổ Việt Nam. 

5. Tên người  thụ hưởng: Tên  tài  khoản người  thụ hưởng tương ứng. 
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6. Mã chi nhánh ngân hàng thụ hưởng  

Đối với Chuyển khoản nội bộ BAC A BANK: Mã chi nhánh ngân hàng hưởng 

sẽ không cần phải nhập thông tin vì những tài khoản đó đã tồn tại trong hệ 

thống Bắc Á 

Đối với Chuyển khoản liên Ngân hàng: Điền mã chi nhánh của Ngân hàng hưởng 

lợi theo mã đã quy ước Trong Sheet thứ 2 (Bankinfo) Trong Tệp tin mẫu.  

7. Số tiền: Nhập chính xác số tiền cần chuyển cho từng tài khoản thụ hưởng 

tương ứng (lưu ý giữ nguyên định dạng của Tệp tin mẫu).  

8. Địa chỉ Ngân hàng hưởng: chỉ nhập khi NH hưởng là Agribank 

9. Diễn giải: Lưu ý ghi tiếng việt không dấu.  

Lưu ý: Lưu bản  Tệp  tin  mẫu sau khi đã điền chính xác các trường  thông  tin  

tại  các  cột tương ứng vào một folder nhất định trên máy. Ghi nhớ đường dẫn 

của Tệp tin mẫu này để chuẩn bị cho thao tác Tải lên tập tin đã hoàn thiện. 

Nhấn “Browse” để lựa chọn Tệp tin mẫu đã hoàn thiện trong máy sau đó nhấn 

“Tải lên” để tải tệp tin lên hệ thống. 

3.5. Chuyển tiền 24/7 

3.5.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh theo số tài khoản hoặc số thẻ. 

3.5.2. Các bước thực hiện 

Chuyển tiền 24/7 cũng giống như chức năng chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng, đều qua 3 

bước: Bước 1: Nhập thông tin, bước 2: Xác nhận, bước 3: Kết thúc. 

 Bước 1: Nhập thông tin 
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Màn hình nhập thông tin Chuyển tiền 24/7 qua số thẻ 

 

Màn hình nhập thông tin Chuyển tiền 24/7 qua số tài khoản 

- Chọn chức năng  Chuyển tiền 24/7  trên menu “Chuyển khoản” 

- Chọn Hình thức chuyển khoản là Tới số thẻ hoặc Tới số tài khoản. Hệ thống sẽ hiển 

thị các trường tương ứng của Hình thức chuyển khoản được chọn cho khách hàng 

nhập liệu. 

- Chọn Phí giao dịch,  Số tài khoản, điền  tài  khoản/số thẻ  thụ hưởng  hoặc chọn tên 

người thụ hưởng. Tiếp theo, nhập Số tiền và Nội dung (nếu có).  

- Thông tin các trường: 

o Hình thức chuyển khoản: Khách hàng có thể lựa chọn Hình thức chuyển 

khoản là Tới số thẻ hoặc Tới số tài khoản. 

o Phí giao dịch: Chọn Do người chuyển trả hoặc Do người nhận trả 

o Số tài khoản: Chọn số tài khoản trích nợ trong danh sách tài khoản vãng lai 

đang hoạt động của khách hàng. 

o Tài khoản thụ hưởng/Số thẻ thụ hưởng: Khách hàng điền  tài  khoản/số thẻ  

thụ hưởng  hoặc chọn tên người thụ hưởng từ danh sách. Khi chọn tài khoản 

thụ hưởng từ danh sách, hệ thống sẽ hiển thị lên thông tin người thụ hưởng 

bao gồm tài khoản/số thẻ thụ hưởng và tên người thụ hưởng 

o Tên người thụ hưởng: Hệ thống tự hiển thị tên người thụ hưởng theo số 

thẻ/số tài khoản mà khách hàng đã nhập.  

- Chọn chức năng  Chuyển tiền 24/7  trên menu “Chuyển khoản” 
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- Chọn Hình thức chuyển khoản là Tới số thẻ hoặc Tới số tài khoản. Hệ thống sẽ hiển 

thị các trường tương ứng của Hình thức chuyển khoản được chọn cho khách hàng 

nhập liệu. 

- Chọn Phí giao dịch,  Số tài khoản, điền  tài  khoản/số thẻ  thụ hưởng  hoặc chọn tên 

người thụ hưởng. Tiếp theo, nhập Số tiền và Nội dung (nếu có).  

- Thông tin các trường: 

o Hình thức chuyển khoản: Khách hàng có thể lựa chọn Hình thức chuyển 

khoản là Tới số thẻ hoặc Tới số tài khoản. 

o Phí giao dịch: Chọn Do người chuyển trả hoặc Do người nhận trả 

o Số tài khoản: Chọn số tài khoản trích nợ trong danh sách tài khoản vãng lai 

đang hoạt động của khách hàng. 

o Tài khoản thụ hưởng/Số thẻ thụ hưởng: Khách hàng điền  tài  khoản/số thẻ  

thụ hưởng  hoặc chọn tên người thụ hưởng từ danh sách. Khi chọn tài khoản 

thụ hưởng từ danh sách, hệ thống sẽ hiển thị lên thông tin người thụ hưởng 

bao gồm tài khoản/số thẻ thụ hưởng và tên người thụ hưởng 

o Tên người thụ hưởng: Hệ thống tự hiển thị tên người thụ hưởng theo số 

thẻ/số tài khoản mà khách hàng đã nhập.  

o Số tiền: Khách hàng nhập số tiền theo nhu cầu chuyển (đơn vị tính VND). 

o Số tiền bằng chữ: Hệ thống tự hiển thị số tiền bằng chữ theo số tiền mà 

khách hàng đã nhập 

o Lưu thông tin thụ hưởng: Trường hợp nhập TK/số thẻ hưởng lần đầu trên hệ 

thống thì NSD nhập đủ thông tin và tick ô “Lưu thông tin người hưởng” để hệ 

thống lưu lại cho lần sử dụng sau đó. 

o Nội dung: Nội dung của lệnh chuyển tiền 24/7 (Khách hàng vui lòng nhập 

tiếng Việt không dấu và không có ký tự đặc biệt). 

Lưu ý:  Đối với trường hợp chuyển khoản tới số tài khoản sẽ có thêm ô nhập Ngân hàng 

thụ hưởng. Đây là ngân hàng mà tài khoản thụ hưởng mở tài khoản. 

- Sau đó khách hàng nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình nhập dữ liệu. 

 Bước 2: Xác thực   

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để khách hàng kiểm tra lại lần cuối trước khi nhập 

mật mã giao dịch một lần (OTP). Tại bước này sẽ phát sinh ra phí giao dịch tuỳ theo chính sách 

của ngân hàng. Khách hàng phải nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch. Mã 

OTP sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của khách hàng hoặc sinh ra từ Token khách hàng 

đã được gán, tuỳ thuộc vào loại hình xác thực mà khách hàng đã đăng ký. Sau đó khách hàng 
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nhấn “Tiếp tục” để sang Bước 3. 

 

 Bước 3: Kết thúc 

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Không thành công.  Khách hàng 

nhấn nút Kết thúc để hoàn tất giao dịch và trở về màn hình ban đầu. 

 

3.6. Nhật ký chuyển khoản định kỳ 

3.6.1. Mô tả 

Nhật ký chuyển khoản định kỳ giúp khách hàng tra cứu các thiết lập chuyển khoản định kỳ đã 

được thiết lập. 
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3.6.2. Các bước thực hiện 

Chọn menu chuyển khoản, chọn đến nhật ký chuyển khoản định kỳ sẽ hiển thị các giao dịch 

mà khách hàng đã thiết lập.  

 

- Chọn chức năng  Nhật ký giao dịch định kỳ  trên menu “Chuyển khoản” hệ thống sẽ 

liệt kê ra tất cả các giao dịch đã phát sinh. 

- Để hủy một giao dịch nào đó khách hàng nhấn vào “Hủy” ở dòng tương ứng. Hệ 

thống đưa lên cảnh báo. Nếu khách hàng thực sự muốn hủy giao dịch đó thì nhấn 

“OK” hệ thống sẽ xóa giao dịch đã chọn. 

 

- Khi muốn xem danh sách các giao dịch định kỳ phát sinh trong khoảng thời gian giao 

dịch định kỳ được thiết lập, chọn vào “Chi tiết”. 
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- Khi muốn xem thông tin chi tiết giao dịch mình đã thiết lập như thế nào, nhấn chọn 

vào tài khoản đó để xem lại thông tin chi tiết đã thiết lập 

 

- Khách hàng muốn tải file về máy, kích vào tải file PDF, tải file Excel,in: 

  

3.7. Nhật ký chuyển khoản trực tuyến 

3.7.1. Mô tả 

Nhật ký chuyển khoản trực tuyến giúp khách hàng tra cứu lịch sử các giao dịch chuyển khoản 

trực tuyến qua các kênh điện tử của ngân hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau. 

3.7.2. Các bước thực hiện 
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- Chọn mục Nhật ký chuyển khoản trực tuyến trong menu “Chuyển khoản”.  

- Chọn số tài khoản, thời gian từ ngày – đến ngày, loại giao dịch cũng như số tiền mà 

khách hàng muốn truy vấn thông tin giao dịch và nhấn “Truy vấn”.  

- Hệ thống sẽ trả lại kết quả thông tin các loại giao dịch theo tiêu chí lựa chọn. 

- Khách hàng nhấn “Chi tiết” để xem chi tiết của giao dịch tương ứng: 

      

- Chọn “Tải  file PDF” hoặc “Tải file Excel” khi muốn  xuất ra định  dạng PDF/excel 

tương ứng, hoặc nhấn “In” để in ra.  

- Khách hàng chọn 1 giao dịch có trạng thái Thành công và nhấn  để 

in ra thông tin Giấy báo nợ. 

- Khách hàng nhấn “Tra soát” tại những dòng giao dịch thành công để thực hiện tra 

soát giao dịch: 
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4. Tiết kiệm trực tuyến  

4.1. Mở sổ tiết kiệm trực tuyến 

4.1.1. Mô tả chức năng 

Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến trên kênh 

Internet Banking có kỳ hạn và hưởng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn mà không cần phải đến quầy 

giao dịch của ngân hàng để mở sổ tiết kiệm. 

4.1.2. Các bước thực hiện 

Tại màn hình home  click menu “Tiết kiệm trực tuyến”  click “Mở sổ tiết kiệm trực tuyến” 

Màn hình mở sổ tiết kiệm trực tuyến: 

 

 Bước 1: Nhập thông tin 

- Chọn Tài khoản nguồn: là tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ trích tiền từ tài khoản 

của khách hàng sang tài khoản tiết kiệm 

- Loại kỳ hạn: Đơn vị của kỳ hạn là Ngày hoặc Tháng 

- Kỳ hạn: Hiển thị các loại kỳ hạn theo tháng và cho phép chọn, hoặc cho phép nhập kỳ hạn 

theo ngày. 

- Lãi suất: Hiển thị tương ứng 

- Số tiền gửi: Số tiền khách hàng mở sổ tiết kiệm. Số tiền này phải thoả mãn điều kiện sao 

cho lớn hơn số dư tối thiểu của sổ do ngân hàng quy định. 

- Hình thức trả lãi: Khách hàng chọn 1 trong các giá trị: Trả lãi cuối kỳ/ Trà lãi hàng tháng/ 

Trả lãi hàng quý 

- Tài khoản nhận tiền: Chọn số tài khoản để chuyển tiền lãi/ tiền gốc của sổ tiết kiệm đến. 

- Hình thức đáo hạn: Chọn hình thức đáo hạn của sổ 

- Thao tác chức năng: Chọn Tiếp tục sẽ chuyển sang bước 2 (Màn hình xác thực thông tin), 

chọn Thiết lập lại hệ thống sẽ chuyển về màn hình mặc định ban đầu cho phép khách 

hàng thực hiện lại từ đầu. 

 Bước 2: Xác thực thông tin 
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- Màn hình xác thực thông tin sẽ hiển thị các thông tin khách hàng đã nhập thông tin  

- OTP: là mã xác thực, hệ thống ngân hàng sẽ gửi về cho khách hàng theo số khách hàng 

đã đăng ký. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn Tiếp tục, hệ thống chuyển sang bước 

3 (kết thúc giao dịch) và thông báo cho khách hàng giao dịch thành công hoặc thất bại  

- Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi hoặc kiểm tra lại thông tin trước đó, khách 

hàng chọn Quay lại. 

- Sau khi giao dịch thành công, khách hàng kiểm tra thông tin tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 

tại menu Tài khoản/ Thông tin tài khoản để biết chi tiết tài khoản tiết kiệm của mình. 

 



 

32 
 

4.2. Tất toán sổ tiết kiệm 

4.2.1. Mô tả chức năng 

Sau khi đã mở sổ tiết kiệm trực tuyến, Quý khách có thể thực hiện tất toán sổ tiết kiệm trực 

tuyến trước hoặc đúng thời điểm đến của sổ. Trường hợp tất toán trước thời điểm đến hạn, lãi 

suất sẽ được tính bằng với lãi suất tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm tất toán. 

4.2.2. Các bước thực hiện 

Tại màn hình home  click menu “Tiết kiệm trực tuyến”  click “Tất toán sổ tiết kiệm” 

Màn hình tất toán sổ  

 

Bước 1: Nhập thông tin 

- Chọn Sổ tiết kiệm: Chọn 1 sổ tiết kiệm từ danh sách 

- Tương ứng với sổ tiết kiệm sẽ hiển thị: Loại kỳ hạn, Ngày, Sản phẩm, Lãi suất, Hình 

thức trả lãi, Trả lãi cuối kỳ, Hình thức đáo hạn, Chuyển gốc và lãi sang kỳ hạn mới, 

Ngày mở, Ngày đáo hạn, Ngày tất toán, Tiền lãi thu hồi, Phí phạt, Tài khoản nhận tiền 

- Tài khoản nhận tiền: được lựa chọn trong list danh sách, là tài khoản khách hàng sẽ 

được nhận tiền khi thực hiện tất toán sổ. 

- Thao tác chức năng: Chọn Tiếp tục sẽ chuyển sang bước 2 (Màn hình xác thực thông 

tin), chọn Thiết lập lại hệ thống sẽ chuyển về màn hình mặc định ban đầu cho phép 

khách hàng thực hiện lại từ đầu. 
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 Bước 2: Xác thực  thông tin 

 

Màn hình xác thực thông tin sẽ hiển thị các thông tin khách hàng đã nhập thông tin  

- OTP: là mã xác thực, hệ thống ngân hàng sẽ gửi về cho khách hàng theo số khách hàng 

đã đăng ký. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn Tiếp tục, hệ thống chuyển sang bước 

3 (kết thúc giao dịch) và thông báo cho khách hàng giao dịch thành công hoặc thất bại  

- Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi hoặc kiểm tra lại thông tin trước đó, khách 

hàng chọn Quay lại. 

Lưu ý: chỉ tất toán cho những sổ mà khách hàng mở online, không tất toán sổ mở tại quầy 

4.3. Nhật ký tiết kiệm trực tuyến 

4.3.1. Mô tả chức năng 

Sau khi đã mở sổ tiết kiệm trực tuyến hoặc sổ đã tất toán, Quý khách có thể xem lại nhật ký 

các sổ đã được mở và các sổ đã được tất toán. 

4.3.2. Các bước thực hiện 

Tại màn hình home  click menu “Tiết kiệm trực tuyến”  click “Nhật ký tiết kiệm trực tuyến” 

Màn hình nhật ký tiết kiệm trực tuyến 
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4.4. Vay cầm cố sổ tiết kiệm 

4.4.1. Mô tả chức năng 

Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện mở khoản vay bằng cách cầm cố sổ tiết kiệm 

đang hoạt động trên kênh Internet Banking tại Bắc Á Bank mà không cần phải đến quầy giao 

dịch của ngân hàng để thực hiện. 

4.4.2. Các bước thực hiện 

Tại màn hình home  click menu “Tiền gửi trực tuyến”  click “Vay cầm cố sổ tiết kiệm” 
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 Truy vấn lịch sử vay cầm cố       

 

Chọn trạng thái và nhấn truy vấn để hiển thị kết quả như sau: 

 

 Thêm mới khoản vay 

 Bước 1: Nhập thông tin 

Tick chọn đồng ý với điều khoản điều kiện và nhấn Tiếp tục 
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- Tại màn hình vay cầm cố, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc: 

 

o Chọn sổ tiết kiệm muốn cầm cố để vay vốn. Có thể chọn 1 hoặc nhiều sổ. 

o Thời gian vay: Nhập thời gian muốn vay vốn.  

o Ngày đề nghị vay vốn: Nhập ngày mà khoản vay có hiệu lực. Hệ thống sẽ tự tính 

toán và hiển thị Ngày đến hạn tương ứng với Ngày đề nghị vay vốn và Thời gian 

vay đã nhập. 

o Tài khoản nhận: Nhập tài khoản nhận tiền vay 

o Số tiền: Nhập số tiền muốn vay. Trong trường hợp khách hàng chọn nhiều hơn 1 

sổ tiết kiệm để cầm cố thì sẽ phải nhập số tiền muốn vay ứng với mỗi sổ. Số tiền 

vay phải thoả mãn điều kiện là không lớn hơn Số tiền vay tối đa. 

o Nội dung: Nhập ghi chú (nếu có) 

o CN/PGD liên hệ vay: Chọn chi nhánh muốn liên hệ để đăng ký vay 

- Thao tác chức năng: Chọn Tiếp tục sẽ chuyển sang bước 2 (Màn hình xác thực thông tin) 
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 Bước 2: Xác thực thông tin 

 

Màn hình xác thực thông tin sẽ hiển thị các thông tin khách hàng đã nhập thông tin  

- OTP: là mã xác thực, hệ thống ngân hàng sẽ gửi về cho khách hàng theo số khách hàng 

đã đăng ký. Khách hàng nhập mã xác thực và nhấn Tiếp tục, hệ thống chuyển sang bước 

3 (kết thúc giao dịch) và thông báo cho khách hàng giao dịch thành công hoặc thất bại  

- Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi hoặc kiểm tra lại thông tin trước đó, khách 

hàng chọn Quay lại. 

- Sau khi giao dịch thành công, khách hàng kiểm tra thông tin bằng cách truy vấn lịch sử 

cầm cố cũng tại chức năng này. 

5. Dịch vụ thẻ 

5.1. Kích hoạt thẻ 

5.1.1. Mô tả 

Tiện ích Kích hoạt thẻ cho phép khách hàng kích hoạt lần đầu các loại thẻ thanh toán, thẻ tín 

dụng do Bac A Bank phát  hành  có  thể sử dụng  kênh  Internet Banking để kích hoạt thẻ thay 

vì phải gọi cho Call Center hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch để được hỗ trợ.  

5.1.2. Các bước thực hiện 

Để Kích hoạt thẻ khách hàng thực hiện theo các bước sau:  
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 Bước 1. Nhập thông tin  

- Chọn mục Kích hoạt thẻ trong menu “Dịch vụ thẻ”. 

 

- Chọn Số thẻ cần kích hoạt (Hệ thống mặc định hiển thị số thẻ của Khách hàng đã đăng 

ký lần đầu mà không cần nhập lại số thẻ của mình).  

- Nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 2.  

Lưu ý: 

- Chức năng kích hoạt thẻ chỉ áp dụng với thẻ được sử dụng lần đầu tiên. 

 

 Bước 2. Xác thực  

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin thẻ để khách hàng kiểm tra lại lần cuối trước khi 

nhập mật mã giao dịch một lần (OTP). Nhấn “Tiếp tục” để sang Bước 3.  
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 Bước 3. Kết thúc  

Khách hàng nhấn “Kết thúc” để hoàn thành giao dịch. 

 

5.2.  Truy vấn thẻ 

5.2.1. Mô tả 

Chức năng này giúp khách hàng sao kê tài khoản của mình mà không cần chờ ngân hàng gửi 

bảng kê giao dịch hàng tháng qua email. Khách hàng vào bằng cách: vào mục Dịch vụ thẻ trên 

thanh công cụ và chọn chức năng “Truy vấn giao dịch thẻ ATM”.  

 

5.2.2. Các bước thực hiện 

Khách hàng chọn Số thẻ và nhấn Truy vấn  hệ thống trả về thông tin chi tiết của thẻ đã chọn  

5.3.  Khóa thẻ 

5.3.1. Mô tả 

Khóa thẻ giúp cho khách hàng chọn số thẻ không muốn sử dụng để thực hiện khóa lại. 
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5.3.2. Các bước thực hiện 

Khách hàng lựa chọn số thẻ cần khóa. 

 

Nhấn tiếp tục để thực hiện xác thực lại thông tin. Màn hình sẽ hiển thị các thông tin của thẻ 

như số thẻ, Tên chủ thẻ, Mã khách hàng, Số CMT/Hộ chiếu, loại thẻ. Và khách hàng nhập mã 

xác thực để xác nhận lại các thông tin 

 

Sau đó khách hàng nhấn vào nút Tiêp tục để kết thúc quá trình khóa thẻ và thông báo giao 

dịch thành công tới khách hàng. 
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6. Thanh toán trực tuyến 

Thanh toán trực tuyến là dịch vụ tiện ích ngân hàng cung cấp cho khách hàng, cho phép khách 

hàng là chủ thẻ thanh toán có thể thanh toán nhiều loại hóa đơn trả trước (Nạp tiền) và trả sau 

(Thanh toán hóa đơn) cho các nhà cung cấp dịch vụ được đăng ký với ngân hàng như Hóa 

đơn: Điện, Nước, Điện thoại di động 3G / trả sau,….  

6.1. Thanh toán hóa đơn 

6.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng là chủ thẻ thanh toán có thể thanh toán nhiều loại hóa 

đơn của các nhà cung cấp như các nhà như điện thoại di động 3G/ Trả sau, điện, nước , vé 

tàu/xe,……. 

6.1.2. Các bước thực hiện 

 

Các bước Thanh toán hóa đơn  được thực hiện như sau:  
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 Bước 1: Nhập thông tin  

- Chọn Thanh toán hóa đơn trong menu “Thanh toán trực tuyến”;  

- Điền các thông tin thanh toán như (i) Tài khoản nguồn,  (ii)Dịch vụ thanh toán, (iii) Nhà 

cung cấp dịch vụ, (iv) Mã KH/Số ĐT/Số HĐ   Nhấn kiểm tra hóa đơn. Hệ thống sẽ trả 

ra các thông tin về kỳ nợ hóa đơn của khách hàng  Khách hàng chọn một hoặc nhiều 

kỳ để thực hiện thanh toán.  

- Để thuận tiên hơn trong lần thanh toán tiếp theo, khách hàng có thể chọn Lưu để thanh 

toán nhanh (lần sau chỉ cần vào mục Thanh toán nhanh trong menu “Thanh toán trực 

tuyến”, khách hàng có thể thực hiện ngay dịch vụ thanh toán của mình mà không cần 

nhập lại các thông tin từ đầu) . 

 

Lưu ý:  

- Trường hợp khách hàng nợ cước nhiều kỳ, khách hàng buộc phải thanh toán các kỳ 

hóa đơn theo thứ tự do nhà cung cấp quy định. 

 Bước 2. Xác thực   

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối 

trước khi nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.  

- Đối với Thanh toán hóa đơn trực tuyến cho các loại hóa đơn khác Khách hàng phải 

nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch.  
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 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: “Thành công” hoặc “Không thành công”  

 

6.2. Nạp tiền 

6.2.1. Mô tả 

Nạp tiền cho phép Khách hàng có thể thực hiện thanh toán các hóa đơn trả trước cho các nhà 

cung cấp dịch vụ như: Điện thoại di động trả trước, Game,.. 

6.2.2. Các bước thực hiện 

Các bước thực hiện: 

 Bước 1. Nhập thông tin  

- Chọn Nạp tiền trong menu “Thanh toán trực tuyến”. 
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- Điền các thông tin nạp tiền: Tài khoản nguồn, Loại hình Dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ, 

Mã KH/Số ĐT/Số HĐ (nhập Số điện thoại - nếu là dịch vụ Điện thoại di động trả 

trước…) để thực hiện nạp tiền.  

- Chọn mệnh giá yêu cầu nạp ở ô Số tiền.   

- Để thuận tiên hơn trong lần thanh toán tiếp theo, chọn Lưu để thanh toán nhanh (lần 

sau chỉ cần vào mục Thanh toán nhanh trong menu Thanh toán trực tuyến, Khách hàng 

có thể thực hiện ngay dịch vụ thanh toán của mình mà không cần nhập lại các thông tin 

từ đầu). 

- Nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 2.  

 Bước 2. Xác thực  

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối 

trước khi nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.  

- Đối với giao dịch Nạp tiền trực tuyến  cho  các Số điện thoại … khác Khách hàng phải 

nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch.  

 

 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: “Thành công” hoặc “Thất bại”.  
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6.3. Thanh toán nhanh 

6.3.1. Mô tả 

Chức năng Thanh toán nhanh giúp khách hàng có thể thực  hiện ngay dịch vụ thanh  toán  trực 

tuyến (Thanh toán hóa đơn và Nạp tiền) mà đã được Lưu để thanh toán nhanh trong các lần thực 

hiện trước, mà không cần phải nhập lại các thông tin thanh toán từ đầu.  

6.3.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1. Nhập thông tin  

- Chọn Thanh toán nhanh trong menu Thanh toán trực tuyến.  

 

- Nhấn vào nút  để lựa chọn giao dịch thanh toán nhanh mong muốn trong bảng liệt 

kê sau đó chọn nút Thanh toán nhanh. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình 

Thanh toán hóa đơn hoặc Nạp tiền tương ứng  gồm đầy đủ các thông tin giao dịch như 

loại Dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ, Số ĐT/Số HĐ. 

 

- Quý khách chỉ cần kiểm tra lại các thông tin thanh toán và bổ sung các thông tin Tài 

khoản nguồn, Số tiền và nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 2.  

 Bước 2, 3 giống như ở Thanh toán hóa đơn và Nạp tiền 
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6.4. Thanh toán hóa đơn tự động 

6.4.1. Mô tả 

Chức năng thanh toán định kỳ giúp cho khách hàng đặt lịch thanh toán cho loại dịch vụ nào đó 

tự động thực hiện vào ngày đã đặt mà không cần phải vào làm thao tác thanh toán. 

6.4.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1: Nhập thông tin 

- Trên menu “Thanh toán trực tuyến” chọn Thanh toán hóa đơn tự động. 

 

-  Nhập các thông tinTtài khoản nguồn, Dịch vụ, Nhà cung cấp, Mã KH/ Số ĐT/ Số HĐ, Ngày 

thanh toán 

-  Khách hàng có thể nhấn Kiểm tra hoá đơn để kiểm tra thông tin hoá đơn dư nợ. 

-  Sau khi chọn loại dịch vụ cần thanh toán hệ thống tự  động đưa ra các thông tin về loại 

dịch vụ cần thanh toán đó sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển qua Bước 2.  

 Bước 2: Xác nhận thông tin   
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 Bước 3: Kết thúc thông báo thiết lập thành công 

 

6.5. Nhật ký thanh toán trực tuyến 

6.5.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng xem lại các hóa đơn đã được thanh toán trực tuyến trên 

hệ thống. 

6.5.2. Các bước thực hiện 

- Trên menu “Thanh toán trực tuyến” chọn Nhật ký thanh toán trực tuyến. 
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- Chọn tài khoản nguồn, loại giao dịch, dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp, trạng thái, nhập 

vào số từ số tiền đến số tiền, từ ngày, đến ngày sau đó nhấn “Truy vấn”. Nếu không lựa 

nhập các thông tin trên hệ thống sẽ lấy ra toàn bộ các hóa đơn đã thanh toán. 

- Kết quả truy vấn được hiện thị dưới dạng bảng. 

- Khách hàng có thể tải về bằng PDF, execl hoặc in ra. 

6.6. Nhật ký thanh toán hóa đơn tự động 

6.6.1. Mô tả. 

Chức năng này cho phép khách hàng xem lại các hóa đơn tự động đã được thiết lập ở màn 

hình thanh toán hóa đơn tự động. 

6.6.2. Các bước thực hiện 

-  Trên menu “Thanh toán trực tuyến” chọn nhật ký thanh toán hóa đơn tự động” sẽ hiển thị 

ra các giao dịch đã được thiết lập ở màn hình thanh toán hóa đơn tự động 

-  Ở màn hình này khách hàng được phép hủy bỏ các giao dịch đã thiết lập trước đó 
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-  Và thực hiện xem chi tiết các giao dịch đã được thanh toán với số tiền phải thanh toán,phí 

và thời gian tạo, trạng thái giao dịch. 

-  Ngoài ra hệ thống còn cung cấp các dịch vụ khác như cho phép Tải file PDF, Tải file 

Excel, in.  

 

7. Dịch vụ ví điện tử 

7.1. Liên kết ví điện tử 

7.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng liên kết ví điện tử và liên kết với tài khoản ngân hàng 

của mình tại Bắc Á Bank. 

7.1.2. Các bước thực hiện 

Các bước Liên kết ví điện tử  được thực hiện như sau: 
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 Bước 1: Nhập thông tin  

- Chọn “Đăng ký ví điện tử” trong menu “Dịch vụ ví điện tử”;  

- Điền các thông tin đăng ký như (i) Loại điện tử, (ii) Tài khoản ví, (iii) Tài khoản trích nợ.  

+ Ví điện tử: Mặc định là Ví Airpay 

+ Tài khoản ví: nhập số điện thoại khách hàng sử dụng nhận mã SMS Banking 

+ Tài khoản trích nợ: chọn tài khoản thanh toán đang hoạt động của khách hàng tại 

Bắc Á Bank để liên kết với ví điện tử đang đăng ký. 

- Nhấn Tiếp tục 

 Bước 2. Xác thực   

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối.  

- Khách hàng nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kết quả hoặc nhấn Quay lại để 

sửa thông tin đăng ký 

 

 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách hàng 

nhấn nút Kết thúc để hoàn tất giao dịch và trở về màn hình ban đầu. 
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7.2. Ngừng dịch vụ ví điện tử 

7.2.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng huỷ dịch vụ ví điện tử đã tạo trên hệ thống và có liên kết 

với tài khoản của khách hàng tại Bắc Á Bank. 

7.2.2. Các bước thực hiện 

Các bước Đăng ký ví điện tử được thực hiện như sau:  

 

 Bước 1: Nhập thông tin  

- Chọn “Huỷ dịch vụ ví điện tử” trong menu “Dịch vụ ví điện tử”;  

- Điền các thông tin như (i) Loại ví điện tử, (ii) Tài khoản ví để thực hiện huỷ dịch vụ.  

+ Loại ví điện tử: Mặc định là Ví Airpay 

+ Tài khoản ví: chọn tài khoản ví thuộc loại ví điện tử đã chọn 

- Nhấn Tiếp tục 

 Bước 2. Xác thực   

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối.  

- Khách hàng phải nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch. Mã OTP 

sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của khách hàng hoặc sinh ra từ Token khách 

hàng đã được gán, tuỳ thuộc vào loại hình xác thực mà khách hàng đã đăng ký 
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- Khách hàng nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kết quả hoặc nhấn Quay lại để 

sửa thông tin 

 

 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách hàng 

nhấn nút Kết thúc để hoàn tất giao dịch và trở về màn hình ban đầu. 

 

7.3. Nạp tiền qua ví 

7.3.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng nạp tiền vào ví điện tử mà khách hàng đang sử dụng. 

7.3.2. Các bước thực hiện 

Các bước Nạp tiền vào ví điện tử được thực hiện như sau:  
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 Bước 1: Nhập thông tin  

- Chọn “Nạp tiền qua ví” trong menu “Dịch vụ ví điện tử”;  

- Điền các thông tin như (i) Loại ví điện tử, (ii) Tài khoản ví, (iii) Số tiền, (iv) Nội dung để 

thực hiện nạp tiền vào ví điện tử.  

+ Loại ví điện tử: Mặc định là Ví Airpay 

+ Tài khoản ví: nhập tài khoản ví thuộc loại ví điện tử đã chọn. Sau khi khách hàng 

nhập tài khoản ví, hệ thống sẽ tự động hiển thị tài khoản sử dụng ví tương ứng. 

+ Số tiền: nhập số tiền muốn nạp vào ví điện tử 

+ Nội dung: nhập nội dung nạp tiền (nếu có) 

- Nhấn Tiếp tục 

 Bước 2. Xác thực   

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối.  

- Khách hàng phải nhập Mật mã giao dịch một lần (OTP) để xác thực giao dịch. Mã OTP 

sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của khách hàng hoặc sinh ra từ Token khách 

hàng đã được gán, tuỳ thuộc vào loại hình xác thực mà khách hàng đã đăng ký 

- Khách hàng nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kết quả hoặc nhấn Quay lại để 

sửa thông tin 
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 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách hàng 

nhấn nút Kết thúc để hoàn tất giao dịch và trở về màn hình ban đầu. 

 

8. Dịch vụ khách hàng 

8.1. Thông tin khách hàng 

8.1.1. Mô tả 

Chức năng này để xem các thông tin cá  nhân của khách hàng (Thông  tin  khách  hàng  bao  

gồm: Tên truy cập, số CIF, Tên đầy đủ, Địa  chỉ, Điện  thoại  liên hệ, Điện thoại di động, Email, 

Ngày đăng ký sử dụng dịch vụ, trạng thái dịch vụ. 

8.1.2. Các bước thực hiện 

Chọn mục Thông tin khách hàng trong menu “Dịch vụ khách hàng”   

 

Khách hàng có thể xem lại các thông tin đã đăng ký tại ngân hàng 

Lưu ý: Số điện thoại di động và email là 2 thông tin cá nhân rất quan trọng của Quý khách khi 

sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. 
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8.2. Hỗ trợ khách hàng 

8.2.1. Mô tả 

Khi quý khách có những thông tin cần giải đáp vui long gửi yêu cầu trên mục “Hỗ trợ khách hàng” 

này. Quý khách kiểm tra mục “Hỗ trợ khách hàng” thường xuyên để nhận phản hồi và thông báo 

từ khách hàng 

8.2.2. Các bước thực hiện 

- Chọn “Hỗ trợ khách hàng” từ menu “Dịch vụ khách hàng” 

 

- Khách hàng chọn loại dịch vụ “Tư vấn mở sổ tiêt kiệm”, Hướng dẫn đăng ký dịch vụ SMS 

Banking, Hướng dẫn kích hoạt thẻ trực tuyến, Dịch vụ chuyển khoản, Tư vấn và hỗ trợ 

khác. 

- Chọn loại dịch vụ và nhấn truy vấn sẽ hiển thị ra các thông tin của khách hàng đã tạo ra.  

 

Ở màn hình này khách hàng xem lại thông tin đã tra soát, Tạo mới thông tin, xóa, quay lại màn 

hình trước đó.  
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Tạo mới giao dịch tra soát:   

 Bước 1: Thêm mới giao dịch tra soát 

-  Nhấn tạo mới sẽ hiển thị ra màn hình thực hiện tra soát và nhập nội dung tra soát. Và cho 

phép khách hàng đính kèm tệp dạng PDF, Excel, Txt, Doc, Image, Razz, Zip,Audio, 

Dung lượng cho phép là 10M. 

 

 Bước 2: Xác thực lại thông tin 
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 Bước 3: Kết thúc giao dịch 

 Hệ thống sẽ thông báo tới khách hàng giao dịch thành công hoặc thất bại. 

 

Xóa giao dịch đã thực hiện 

Chọn 1 bản ghi, nhấn nút xóa, hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn xóa bản ghi này không. Nhấn 

OK đê thực hiện xóa giao dịch, Nhấn Cancel để hủy bỏ giao dịch vừa đc thực hiện. 

Xem lại nội dung đã thực hiện tra soát 

- Chọn bản ghi cần xem và nhấn nút xem sẽ hiển thị lên thông tin các thông tin cho khách 

hàng cần xem. 

 

8.3. Thông báo từ ngân hàng 

8.3.1. Mô tả  

Ngân hàng sẽ thông báo các nội dung mới cho khách hàng tại menu này, và khách hàng có thể 

download các thông tin để cập nhật thông tin mới nhất từ ngân hàng. 
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8.3.2. Các bước thực hiện 

- Chọn “Thông báo từ ngân hàng” trong menu “Dịch vụ khánh hàng” 

 

- Khi muốn thực hiện download dữ liệu về máy, kích chọn vào download, hệ thống sẽ tải về 

máy cho khách hàng và chọn thư mục đã lưu để mở file đã tải về. 

8.4. Tính lãi tiền vay 

8.4.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng tính toán lãi vay sẽ phải trả dựa vào các thông tin như Số 

tiền, Kỳ hạn, Lãi suất,... 

8.4.2. Các bước thực hiện 

Để tính lãi vay, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập điều kiện truy vấn  

 

-     Chọn chức năng Tính lãi tiền vay  trên menu “Dịch vụ khách hàng”. 

- Khách hàng nhập các điều kiện để tính lãi như sau: 

+ Loại tiền: chọn loại tiền tệ của số tiền vay từ danh sách 

+ Số tiền: nhập số tiền vay 

+ Kỳ hạn: nhập số kỳ hạn và chọn loại kỳ hạn là Ngày hoặc Tháng hoặc Năm 

+ Lãi suất: nhập lãi suất của khoản vay 
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+ Ngày vay: nhập ngày bắt đầu vay số tiền đã nhập 

+ Hình thức trả lãi: chọn hình thức trả lãi là Trả theo niên kim hoặc  

Gốc trả đều, lãi giảm dần hoặc Gốc lãi trả đều. 

-  Nhấn Thiết lập lại để xoá các thông tin đã nhập và thực hiện nhập lại từ đầu, hoặc nhấn 

Tính lãi để hệ thống tính toán và hiển thị kết quả. 

 Bước 2. Xem kết quả truy vấn 

 

Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn như sau: 

-  Thông tin chung của khoản vay, gồm: Ngày đáo hạn, Số ngày vay thực tế,  Số tiền lãi, 

Tổng tiền. 

-  Thông tin chi tiết của từng kỳ trả lãi. 

8.5. Tính lãi tiền gửi 

8.5.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng tính toán lãi sẽ nhận từ sổ tiết kiệm dựa vào các thông tin 

như Số tiền, Kỳ hạn, Lãi suất,... 

8.5.2. Các bước thực hiện 

Để tính lãi tiết kiệm, khách hàng thực hiện các bước như sau:  
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 Bước 1. Nhập điều kiện truy vấn  

 

- Chọn chức năng Tính lãi tiền gửi  trên menu “Dịch vụ khách hàng” 

- Khách hàng nhập các điều kiện để tính lãi như sau: 

+ Loại tiền: chọn loại tiền tệ của sổ tiết kiệm từ danh sách 

+ Số tiền: nhập số tiền mở sổ tiết kiệm 

+ Kỳ hạn: nhập số kỳ hạn và chọn loại kỳ hạn là Ngày hoặc Tháng hoặc Năm 

+ Lãi suất: nhập lãi suất của sổ tiết kiệm 

+ Ngày gửi: nhập ngày mở sổ tiết kiệm 

-  Nhấn Thiết lập lại để xoá các thông tin đã nhập và thực hiện nhập lại từ đầu, hoặc nhấn 

Tính lãi để hệ thống tính toán và hiển thị kết quả. 

 Bước 2. Xem kết quả truy vấn 

Hệ thống hiển thị kết quả truy vấn gồm: Ngày đáo hạn, Số ngày gửi thực tế, Số tiền lãi, Tổng tiền 

sẽ nhận. 

9. Bảo mật 

Với tính năng Bảo mật, khách hàng có thể Thay đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ và truy vấn Lịch 

sử hoạt động, Đổi mật khẩu giao dịch Mobile banking  trên Internet Banking của mình. 

9.1. Thay đổi mật khẩu 

9.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng thay đổi mật khẩu đăng nhập vào chương trình của mình. 

9.1.2. Các bước thực hiện 

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập, các bước thực hiện như sau:  
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Chọn chức năng Thay đổi mật khẩu  trên menu “Bảo mật”. 

 Bước 1. Nhập thông tin  

Nhập chính xác Mật khẩu cũ và đổi Mật khẩu mới (lưu ý nhập mật khẩu mới hai lần). Nhấn “Tiếp 

tục” để hoàn thành việc đổi mật khẩu.  

 

 Bước 2. Xác thực thông tin 

 

 Bước 3:Kết thúc giao dịch 

Hệ thống thông báo đổi mật khẩu cho khách hàng thành công.  
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9.2. Tạm dừng dịch vụ 

9.2.1. Mô tả 

Tính năng này cho phép người dùng tạm dừng dịch vụ Internet Banking của ngân hàng trong một 

khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn. 

Trường  hợp  tạm  dừng Có  thời  hạn, khách hàng  không  thể đăng nhập  vào  hệ thống  Internet 

Banking trong thời gian đã chọn, hết thời hạn tạm dừng khách hàng có thể sử dụng lại dịch vụ như 

bình thường.  

Trường hợp tạm dừng Vĩnh viễn, tài khoản Internet Banking của khách hàng  tại  ngân hàng bị xóa  

khỏi  hệ thống, để có  thể sử dụng  lại  dịch vụ khách hàng  phải đến  Phòng  giao dịch gần nhất 

của ngân hàng để đăng ký lại từ đầu sử dụng dịch vụ.  

9.2.2. Các bước thực hiện 

 Bước 1. Nhập thông tin   

- Chọn mục Tạm dừng dịch vụ trong menu “Bảo mật” để dừng sử dụng dịch vụ Internet 

Banking;  

 

- Chọn  hình  thức Có  thời  hạn (lựa  chọn  khoảng  thời  gian  tạm  dừng)  hoặc  hình  thức 

Vĩnh viễn (đóng hoàn toàn tài khoản Internet Banking). Nhấn Đồng ý để chuyển sang 

bước 2.  

Lưu ý: Khuyến  cáo  khách  hàng  cần  kiểm  tra  kỹ trước  khi  sử dụng  tiện  ích  này.  

Nếu  chọn hình thức dừng Vĩnh viễn, khách hàng có thể phải đăng ký dịch vụ lại từ đầu.  
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 Bước 2: Xác thực thông tin 

 

 Bước 3. Kết thúc   

Hệ thống thông báo giao dịch thành công, lệnh tạm dừng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.  

Lưu ý: Đối với tạm dừng dịch vụ có thời hạn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại dịch vụ 

cho khi  thời  hạn  kết  thúc.  Khi  Quý  khách  muốn  kích  hoạt  dịch  vụ Internet 

Banking trước  thời hạn, vui lòng đến các điểm giao dịch của ngân hàng.  

9.3. Lịch sử hoạt động 

9.3.1. Mô tả 

Để xem  lại  nhật  ký  toàn  bộ các  hoạt động  của  mình  trên  Internet  Banking,  khách hàng sử 

dụng tính năng truy vấn Lịch  sử hoạt động theo  các  hoạt động như Đăng nhập/Đăng xuất, Thay 

đổi mật khẩu, và các hoạt động khác…theo các trường thông tin như loại giao dịch, Địa chỉ IP, Số 

giao dịch, Trạng thái, Thời gian của hoạt động.  

Tính năng này rất hữu dụng cho việc truy vấn lại các hoạt động của khách hàng trên Internet 

Banking mà không cần phải yêu cầu với ngân hàng (Đặc biệt cho các trường hợp nghi vấn).  
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9.3.2. Các bước thực hiện 

- Chọn  mục Lịch  sử hoạt động trong menu “Bảo  mật” để kiểm  tra  các  hoạt động  trên 

Internet Banking. 

 

- Lựa  chọn  hoạt động (như Đăng nhập/Đăng xuất;  Lịch  sử giao  dịch; Lịch  sử hoạt động) 

cần kiểm tra cũng như thời gian và nhấn“Truy vấn”.  

- Hệ thống hiển thị bảng chi tiết kết quả theo tiêu chí lựa chọn;  

- Chọn “Tải  file PDF” hoặc “Tải  file  Excel” khi muốn  xuất ra định  dạng PDF/excel tương 

ứng, hoặc nhấn “In” để in ra. 

 

9.4. Đổi mật khẩu giao dịch Mobile Banking 

9.4.1. Mô tả 

Khách hàng  dùng  tính  năng này để thiết  lập Mật  mã  giao  dịch cho  dịch  vụ Mobile  Banking 

(gồm Mobile App và Mobile Web) trên Internet Banking. Trong dịch vụ Mobile Banking sẽ lấy Tên 

và Mật khẩu đăng nhận trên InternetBanking.  Khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo mật mật mã 

này để thực hiện giao dịch trên Mobile Banking. 

9.4.2. Các bước thực hiện 

Vào menu bảo mật, chọn đổi mật khẩu giao dịch Mobile Banking 
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Khách hàng nhập các thông tin trên màn hình như mật mã giao dịch, nhập lại mật mã giao 

dịch, sau đó nhấn tiếp tục để sang bước xác thực và kết thúc. 

 

 

 

 

10. Chức năng ngoài giao diện đăng nhập 

10.1. Đăng ký mở tài khoản thanh toán 

10.1.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng ký mở tài khoản thanh toán tại Bắc Á Bank. 

10.1.2. Các bước thực hiện 

Để đăng ký, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập thông tin đăng ký  

-     Chọn chức năng Đăng ký mở tài khoản thanh toán trên màn hình đăng nhập của ứng 

dụng. Màn hình đăng ký sẽ được hiển thị như sau: 
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-     Khách hàng nhập lần lượt các thông tin đăng ký như sau: 

+ Thông tin cá nhân: Nhập các thông tin bắt buộc: 

o Nhập Họ và tên không dấu, viết hoa, có dấu cách 

o Nhập Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Giấy tờ tùy thân, Số CMND/Hộ chiếu, 

Ngày cấp, Nơi cấp, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên hệ, Thông tin liên hệ, Điện 

thoại di động, Hộp thư điện tử,  Tình trạng hôn nhân, Trình độ học vấn. 

+ Thông tin nghề nghiệp: chọn nghề nghiệp của khách hàng. Nếu chọn “Đang đi làm 

hoặc “Tự kinh doanh” thì khách hàng phải nhập thêm thông tin như Ngành nghề, Chức 

vụ,Tên cơ quan, Điện thoại cơ quan, Thu nhập hàng năm. 

+ Thông tin tài khoản và dịch vụ: chọn loại tiền của tài khoản thanh toán muốn mở. 

Có thể tích chọn để đăng ký thêm một số dịch vụ ngân hàng điện tử như Dịch vụ 

Internet Banking, Dịch vụ SMS, Dịch vụ Mobile Banking, Dịch vụ Bank Plus. 

o Nếu tích chọn Dịch vụ SMS thì phải nhập thêm Số điện thoại sử dụng Dịch vụ 

SMS 

o Nếu tích chọn Dịch vụ Mobile Banking thì phải nhập thêm Số điện thoại sử dụng 

Dịch vụ Mobile Banking 

o Nếu tích chọn Dịch vụ Bank Plus thì phải nhập thêm Số điện thoại sử dụng Dịch 

vụ Bank plus 

       Nhập Chi nhánh/PGD liên hệ gần nhất, Mã cán bộ giới thiệu, Mã khách hàng giới 

thiệu. 

+ Cam kết: khách hàng phải tích chọn 2 cam kết để hoàn tất thủ tục đăng ký 

-  Nhập mã xác thực để hoàn thành. Có thể nhấn icon  để tạo mã xác thực mới. 

-  Nhấn Huỷ để xoá các thông tin đã nhập, hoặc nhấn Gửi yêu cầu để để gửi đăng ký mở tài 

khoản đến ngân hàng Bắc Á Bank. 

 Bước 2. Kết quả 

Hệ thống thông báo tình trạng gửi yêu cầu: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách 

hàng nhấn nút Kết thúc để hoàn tất và trở về màn hình ban đầu. 
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10.2. Đăng ký dịch vị Internet Banking 

10.2.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking của Bắc Á Bank. 

10.2.2. Các bước thực hiện 

Để đăng ký, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập thông tin đăng ký  

-     Chọn chức năng Đăng ký dịch vụ Internet Banking trên màn hình đăng nhập của ứng 

dụng. Màn hình đăng ký sẽ được hiển thị như sau: 

 

-     Khách hàng nhập lần lượt các thông tin đăng ký bắt buộc như sau: 

o Nhập Họ và tên không dấu, viết hoa, có dấu cách 

o Nhập Số tài khoản, Ngày sinh, Giấy tờ tuỳ thân, Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, 

Thiết bị bảo mật,  Số điện thoại, Email, Mã cán bộ giới thiệu, Khách hàng giới 

thiệu, Chi nhánh/PGD liên hệ gần nhất. 

-  Khách hàng tick chọn đồng ý với điều kiện điều khoản đăng ký 

-  Nhập mã xác thực để hoàn thành. Có thể nhấn icon  để tạo mã xác thực mới. 
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- Nhấn Huỷ để xoá các thông tin đã nhập, hoặc nhấn Gửi yêu cầu để để gửi đăng ký dịch 

vụ Internet Banking đến ngân hàng Bắc Á Bank. 

 Bước 2. Xác thực 

-   Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Khách hàng kiểm tra lại lần cuối.  

-   Khách hàng nhấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình kết quả hoặc nhấn Quay lại để sửa 

thông tin 

 

 

 Bước 3.  Kết quả 

Hệ thống thông báo tình trạng gửi yêu cầu: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách 

hàng nhấn nút Kết thúc để hoàn tất và trở về màn hình ban đầu. 

 

10.3. Đăng ký dịch vụ thẻ 

10.3.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng ký mở thẻ online tại Bắc Á Bank. 
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10.3.2. Các bước thực hiện 

Để đăng ký, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập thông tin đăng ký  

-     Chọn chức năng Đăng ký dịch vụ thẻ trên màn hình đăng nhập của ứng dụng. Màn hình 

đăng ký sẽ được hiển thị như sau: 
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-     Khách hàng nhập lần lượt các thông tin đăng ký như sau: 

+ Loại tài khoản yêu cầu: Chọn loại tài khoản là TK thanh toán 1 chủ sở hữu hoặc/và 

TK thanh toán chung hoặc/và TK khác, đồng thời chọn loại tiền tệ tương ứng với loại tài 

khoản. 

+ Chọn loại thẻ cần phát hành: Nhập các thông tin bắt buộc: 

o Chọn loại thẻ là Thẻ ghi nợ chuẩn  hoặc/và Thẻ tín dụng hoặc/và Thẻ TH 

truemart hoặc/và Thẻ khác 

o Nhập Mục đích mở tài khoản. Trong trường hợp mở tài khoản thanh toán chung 

với người khác thì nhập Tên tài khoản thanh toán chung. 

+ Thông tin cá nhân: Nhập các thông tin bắt buộc: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, 

Quốc tịch, Tình trạng cư trú, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên hệ, Sô CMND/Hộ chiếu, 

Ngày cấp, Nơi cấp, Số điện thoại. 

+ Thông tin người giới thiệu và liên hệ: nhập thông tin như Chi nhánh/PGD liên hệ 

gần nhất, Mã cán bộ giới thiệu, Mã khách hàng giới thiệu. 

+ Cam kết: khách hàng phải tích chọn cam kết để hoàn tất thủ tục đăng ký 

-  Nhập mã xác thực để hoàn thành. Có thể nhấn icon  để tạo mã xác thực mới. 

-  Nhấn Huỷ để xoá các thông tin đã nhập, hoặc nhấn Gửi yêu cầu để để gửi đăng ký thẻ 

đến ngân hàng Bắc Á Bank. 

 Bước 2. Kết quả 

Hệ thống thông báo tình trạng gửi yêu cầu: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách 

hàng nhấn nút Kết thúc để hoàn tất và trở về màn hình ban đầu. 
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10.4. Đăng ký MPOS 

10.4.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng ký sử dụng phần mềm MPOS. 

10.4.2. Các bước thực hiện 

Để đăng ký, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập thông tin đăng ký  

-     Chọn chức năng Đăng ký MPOS trên màn hình đăng nhập của ứng dụng. Màn hình 

đăng ký sẽ được hiển thị như sau: 

 

-   Khách hàng nhập lần lượt các thông tin đăng ký bắt buộc: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, 

Giấy tờ tùy thân, Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp, Số tài khoản thanh toán, Số 

điện thoại, Email, Tỉnh/thành phố đang sinh sống, Chi nhánh/PGD liên hệ gần nhất, Mã 

cán bộ giới thiệu, Mã khách hàng giới thiệu. 

-  Nhập mã xác nhận để hoàn thành. Có thể nhấn icon  để tạo mã xác thực mới. 

-  Nhấn Huỷ để xoá các thông tin đã nhập, hoặc nhấn Gửi yêu cầu để để gửi đăng ký MPOS 

đến ngân hàng Bắc Á Bank. 
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 Bước 2. Kết quả 

Hệ thống thông báo tình trạng gửi yêu cầu: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách 

hàng nhấn nút Kết thúc để hoàn tất và trở về màn hình ban đầu. 

 

10.5. Đăng ký vay 

10.5.1. Mô tả 

Chức năng này cho phép khách hàng đăng ký vay vốn tại Bắc Á Bank. 

10.5.2. Các bước thực hiện 

Để đăng ký, khách hàng thực hiện các bước như sau:  

 Bước 1. Nhập thông tin đăng ký  

-     Chọn chức năng Đăng ký vay trên màn hình đăng nhập của ứng dụng. Màn hình đăng 

ký sẽ được hiển thị như sau: 
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-   Khách hàng nhập lần lượt các thông tin đăng ký bắt buộc: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, 

Quốc tịch, Giấy tờ tuỳ thân, Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp, Số điện thoại, 

Email,  Địa chỉ, Tỉnh/TP(nơi ở hiện tại), Số tiền dự kiến vay, Thời gian vay, Mục đích vay, 

Tổng thu nhập tháng, Nguồn thu nhập chính, Tài sản đảm bảo, Chi nhánh/PGD, Mã cán 

bộ giới thiệu, Mã khách hàng giới thiệu. 

-  Nhập mã xác thực để hoàn thành. Có thể nhấn icon  để tạo mã xác thực mới. 

-  Nhấn Huỷ để xoá các thông tin đã nhập, hoặc nhấn Gửi yêu cầu để để gửi yêu cầu đăng 

ký vay vốn đến ngân hàng Bắc Á Bank. 

 Bước 2. Kết quả 

Hệ thống thông báo tình trạng gửi yêu cầu: “Thành công” hoặc “Không thành công”. Khách 

hàng nhấn nút Kết thúc để hoàn tất và trở về màn hình ban đầu. 

 




