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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING  

1. TRUY CẬP TRANG CHỦ INTERNET BANKING 

Ngân hàng TMCP đề nghị Quý khách sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 để đạt kết 

quả tốt nhất khi sử dụng dịch vụ Internet Banking. 

1.1. Trình duyệt Internet Explorer 7 

Khách hàng sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7. 

Từ website chính thức của Ngân hàng TMCP Nam Á, khách hàng truy cập vào dịch vụ 

ngân hàng điện tử Internet Banking. 

Màn hình đăng nhập của dịch vụ Internet Banking dành sẽ hiện ra nhƣ sau: 

 

Để tăng cƣờng tính bảo mật khi sử dụng dịch vụ Internet Banking, mỗi lần truy cập vào 

trang đăng nhập, khách hàng chỉ đăng nhập đƣợc 1 lần duy nhất. 
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Để đăng nhập lại hoặc đăng nhập User khác, khách hàng phải Refresh lại trang đăng nhập 

bằng cách nhấn phím F5 từ bàn phím hoặc click vào biểu tƣợng Refresh trên trình duyệt. 

 

1.2. Trình duyệt Mozilla Firefox 3 

Khách hàng sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox 3.5 trở lên. 

Từ website chính thức của Ngân hàng TMCP Nam Á, khách hàng truy cập vào dịch vụ 

ngân hàng điện tử Internet Banking. 

Màn hình đăng nhập của dịch vụ Internet Banking dành sẽ hiện ra nhƣ sau: 
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Để tăng cƣờng tính bảo mật khi sử dụng dịch vụ Internet Banking, mỗi lần truy cập vào 

trang đăng nhập, khách hàng chỉ đăng nhập đƣợc 1 lần duy nhất. 

 

Để đăng nhập lại hoặc đăng nhập User khác, khách hàng phải Refresh lại trang đăng nhập 

bằng cách nhấn phím F5 từ bàn phím hoặc click vào biểu tƣợng Refresh trên trình duyệt. 

 

2. USER ID VÀ MẬT KHẨU 

Để sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng TMCP Nam Á, khách hàng cần có Mã 

đăng nhập (User Sign In ID), mật khẩu đăng nhập (Login Password) và mật khẩu giao dịch 

(Transaction Password) do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Mỗi khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking tại Ngân hàng TMCP Nam Á 

đều có một tên truy cập duy nhất gọi là Mã đăng nhập (User Sign In ID). Lưu ý: mã 

đăng nhập trên Internet Banking có phân biệt chữ hoa, chữ thường. 

 Trong lần truy cập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thay đổi mật khẩu 

đƣợc cấp sang mật khẩu ghi nhớ của khách hàng. Khách hàng dùng mật khẩu ghi nhớ để 

truy cập chƣơng trình trong các lần sau.  

 Trong vòng một khoảng thời gian xác định do ngân hàng quy định, nếu không có 

bất kỳ giao dịch nào đƣợc thực hiện thì dịch vụ Internet Banking sẽ tự động thoát 

(logout) khỏi hệ thống. Muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking, khách hàng 

phải tiến hành đăng nhập lại. 

 

Lưu ý: khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo vệ mã đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và 

mật khẩu giao dịch của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng 

TMCP Nam Á. 

3. ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ INTERNET BANKING 
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3.1. Đăng nhập 

Để đăng nhập dịch vụ Internet Banking, khách hàng cần nhập các thông tin sau: 

 Mã đăng nhập: do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Mật khẩu đăng nhập: 

 Trong lần đăng nhập đầu tiên, nhập mật khẩu do Ngân hàng TMCP Nam 

Á cung cấp. 

 Trong các lần đăng nhập tiếp theo, nhập mật khẩu ghi nhớ của khách 

hàng. 

 Chọn ngôn ngữ: chọn Tiếng Việt (Vietnamese) hoặc English (Tiếng Anh). 

Sau đó khách hàng nhấn vào Đăng Nhập:  

 

3.2. Bàn phím an ninh 

Bàn phím an ninh là một bàn phím ảo của dịch vụ Internet Banking đƣợc cung cấp bởi 

Ngân hàng TMCP Nam Á. Bàn phím an ninh đƣợc khuyên dùng để tránh các chƣơng trình theo 

dõi bàn phím, thao tác chuột, … bất hợp pháp. 
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 Sử dụng bàn phím an ninh:  

 Nếu ô phía trƣớc đƣợc chọn (mặc định bàn phím an ninh sẽ đƣợc chọn), 

mật khẩu phải đƣợc nhập vào bằng bàn phím an ninh. 

 Nếu bỏ chọn bàn phím an ninh để sử dụng bàn phím thông thƣờng, dịch 

vụ Internet Banking sẽ cảnh báo khách hàng. 

 

 Nhấn OK để sử dụng bàn phím thông thƣờng, Cancel để tiếp tục sử dụng 

bàn phím an ninh. 

 Nhập bằng cách di chuyển chuột:  

 Nếu ô phía trƣớc KHÔNG đƣợc chọn, khách hàng phải nhập mật khẩu 

bằng cách click chuột vào ký tự cần thiết trên bàn phím an ninh. 

 Nếu ô phía trƣớc đƣợc chọn, khách hàng có thể nhập mật khẩu mà không 

cần click chuột bằng cách rê chuột vào ký tự cần thiết trên bàn phím an ninh rồi 

giữ chuột trong một khoảng thời gian nhất định (1 giây). 

 Nhập CHỮ IN HOA hoặc chữ thƣờng bằng bàn phím an ninh: 

 Mặc định bàn phím an ninh sẽ ở trạng thái nhập chữ thƣờng. 

 Nhấn vào nút [CHỮ IN HOA] để chuyển bản phím sang trạng thái nhập 

CHỮ IN HOA. 

 Nhấn vào nút [chữ thƣờng] để chuyển bản phím sang trạng thái nhập 

chữ thƣờng. 

 Xóa một ký tự: nhấn vào nút [Xóa ký tự] để xóa ký tự cuối cùng trong mật khẩu. 

 Xóa tất cả: nhấn vào nút [Xóa tất cả] để xóa tất cả các ký tự đã nhập. 

 Tự động thay đổi vị trí các ký tự trên bàn phím an ninh: 

 Nhấn vào nút [Thay đổi]: tự động thay đổi vị trí các ký tự trên bàn phím 

an ninh một cách ngẫu nhiên sau khi chọn 1 ký tự. 

 Nhấn vào nút [Cố định]: không thay đổi vị trí các ký tự trên bán phím an 

ninh khi sử dụng.  

3.3. Lần đăng nhập đầu tiên 

Trong lần đăng nhập đầu tiên, khách hàng thực hiện hai bƣớc:  

3.3.1. Bƣớc 1: Đăng nhập. 
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Khách hàng cần nhập các thông tin sau: 

 Mã đăng nhập: do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Chọn ngôn ngữ: chọn Tiếng Việt (Vietnamese) hoặc English (Tiếng Anh). 

Sau đó khách hàng nhấn vào Đăng Nhập.  

3.3.2. Bƣớc 2: Thay đổi mật khẩu đƣợc cung cấp. 

 Khách hàng sẽ nhận đƣợc thông báo mật khẩu của khách hàng đã hết hạn sử 

dụng. Khách hàng phải đổi sang mật khẩu ghi nhớ của khách hàng sau lần đăng nhập 

đầu tiên. 

 

 Nhấn vào [OK] để thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên. 

 

 Nhập mật khẩu cũ: nhập mật khẩu do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Nhập mật khẩu mới: nhập mật khẩu ghi nhớ của khách hàng. 

 Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu ghi nhớ của khách hàng. 

 Nhấn [Thay Đổi] để thay đổi mật khẩu. Khách hàng sẽ nhận đƣợc thông báo 

thay đổi mật khẩu thành công. Khách hàng vui lòng đăng nhập với mật khẩu mới. 

 

 Lưu ý:   

 Khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo vệ Mã đăng nhập và mật khẩu của mình. 

 Khách hàng vui lòng đọc kỹ các quy định về mật khẩu để chọn mật khẩu hợp lệ. 
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 Ngân hàng có thể thay đổi các quy định về mật khẩu mà không cần báo trước 

với khách hàng. 

 

3.4. Đăng nhập các lần sau 

Khách hàng cần nhập các thông tin sau: 

 Mã đăng nhập: do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu do Ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp. 

 Chọn ngôn ngữ: chọn Tiếng Việt (Vietnamese) hoặc English (Tiếng Anh). 

Sau đó khách hàng nhấn vào Đăng Nhập.  

Lưu ý: Nếu khách hàng nhập sai mật khẩu 3 lần chương trình sẽ tự động thực hiện khóa 

Mã đăng nhập (User Sign In ID) của khách hàng và hiện ra thông báo: ‘Mã đăng nhập (User 



 

Hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ eBanking 11 

 

Sign In ID) của bạn đã bị tạm khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần”. Liên hệ với nhân viên Ngân 

hàng TMCP Nam Á để tiếp tục sử dụng dịch vụ. 

3.5. Màn hình chính 

Sau khi đăng nhập thành công, giao dịch chƣơng trình Internet Banking sẽ hiển thị nhƣ sau. 

 

 Để thoát khỏi chƣơng trình, nhấn [Thoát] ở phía góc trên bên trái. 

 Để truy cập các màn hình chức năng, nhấp vào các menu phía bên trái hoặc chọn 

từ [mục yêu thích]. 

3.6. Thay đổi mật khẩu 

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch, Click vào [Thay Đổi Mật Khẩu] ở 

góc trên bên phải. 
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 Màn hình thay đổi mất khẩu sẽ xuất hiện 

 

 Lựa chọn thay đổi, chọn loại mật khẩu muốn thay đổi. 

 Mật khẩu đăng nhập: mật khẩu dùng để đăng nhập vào Internet Banking. 

 Mật khẩu giao dịch: mật khẩu dùng để thực hiện các giao dịch trong 

Internet Banking. 

 Nhập mật khẩu cũ: nhập mật khẩu hiện tại. 

 Nhập mật khẩu mới: nhập mật khẩu mới. 

 Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới. 

 Nhấn [Thay Đổi] để thay đổi mật khẩu.  

 Xuất hiện màn hình xác nhận lại việc thay đổi mật khẩu. 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận cho việc thay đổi mật khẩu. 

 Khách hàng sẽ nhận đƣợc thông báo thay đổi mật khẩu thành công. Khách hàng 

vui lòng đăng nhập với mật khẩu mới. 

 

Lưu ý:   

 Khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo vệ Mã đăng nhập và mật khẩu của mình. 

 Khách hàng vui lòng đọc kỹ các quy định về mật khẩu để chọn mật khẩu hợp lệ. 

 Ngân hàng có thể thay đổi các quy định về mật khẩu mà không cần báo trước 

với khách hàng. 
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4. TÀI KHOẢN 

4.1. Tổng kết tài khoản 

Khách hàng có thể xem tổng hợp tất cả các tài khoản nhƣ thanh toán, tiết kiệm. Ngoài ra 

khách hàng còn có thể xem số dƣ tƣơng đƣơng bằng các loại ngoại tệ trong danh sách.  

Click vào từng số tài khoản để xem chi tiết từng tài khoản. 

 

4.2. Chi tiết tài khoản 

Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản của mình. 

 Chọn tài khoản: Click vào mũi tên để hiển thị danh sách các tài khoản. Sau đó 

nhấn [Xác Nhận] để xem chi tiết tài khoản của bạn. 

 Màn hình sẽ hiện thị các thông tin chi tiết của tài khoản bạn chọn ở bƣớc trên. 

 Để xem thông tin chi tiết về lịch sử giao dịch của tài khoản. Nhấn vào [Hoạt 

Động Của Tài Khoản] 
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4.3. Lịch sử giao dịch 

Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản của mình. 

 

 Chọn tài khoản: Click vào mũi tên để hiển thị danh sách các tài khoản. 

 Chọn thời gian tìm kiếm. 

 Nếu khách hàng chọn thời gian tìm kiếm là Thời kỳ xác định, khách 

hàng phải nhập giá trị ngày tháng vào ô [Từ ngày] và [Đến ngày]. 
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 Click vào hình bên cạnh để chọn từ lịch. 

 

 Chọn loại giao dịch. 

 … 

 Sau đó nhấn [Xác Nhận] để xem chi tiết tài khoản của bạn. 

 Màn hình sẽ hiển thị tất cả các giao dịch liên quan tới tài khoản. 
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 Nếu lịch sử giao dịch gồm nhiều trang, lick chuột vào từng trang để xem.  

 Khách hàng cũng có thể tải file lịch sử giao dịch vể bằng các chọn định dạng để 

tải về theo file PDF hoặc excel, sau đó nhấn [Tải Về].  

5. THANH TOÁN 

5.1. Đăng ký ngƣời thụ hƣởng 

Nếu thƣờng xuyên chuyển tiền cho một ngƣời thụ hƣởng cụ thể, khách hàng có thể đăng ký 

ngƣời thụ hƣởng. Sau đó thêm vào các mẫu giao dịch. Khi muốn chuyển tiền cho những ngƣời 

thụ hƣởng này chỉ cần chọn mẫu giao dịch có sẵn mà không cần khai báo lại toàn bộ giao dịch. 
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 Nhấn nút [Thêm Vào], xuất hiện mà hình nhập thông tin của ngƣời thụ hƣởng. 

 

 Nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấn [Thêm Vào]. 

 Xuất hiện màn hình xác minh cho việc đăng ký ngƣời thụ hƣởng. 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại thông tin cho ngƣời thụ hƣởng này. 

 Đăng ký ngƣời thụ hƣởng thành công, khách hàng sẽ nhận đƣợc thông báo: 

 

 Để thêm mẫu giao dịch cho ngƣời thụ hƣởng này, nhấn [Thêm Mẫu]. 

 Để kết thúc việc đăng ký ngƣời thụ hƣởng, nhấn [Đồng Ý]. 

5.2. Thêm mẫu giao dịch 
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 Nhập các thông tin cần thiết cho mẫu giao dịch nhƣ hình dƣới: 

 

 Nhấn [Thêm Vào] để thêm mẫu giao dịch cho ngƣời thụ hƣởng này. 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại thông tin của mẫu giao dịch. 
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 Nhấn [Đồng Ý] để kết thúc việc tạo mẫu giao dịch. 

5.3. Chuyển khoản cùng chủ tài khoản 

Cho phép khách hàng thực hiện chuyển tiền giữa các tài khoản của mình tại Nam Á Bank. 

Chức năng này chỉ cho phép thực hiện khi khách hàng có 2 tài khoản tiền gửi thanh toán trở lên. 

 Để tạo một thanh toán mới, khách hàng chọn Tạo thanh toán mới và điền đầy 

đủ thông tin nhƣ hình dƣới: 

 

 Hoặc nếu khách hàng đã đăng ký ngƣời thụ hƣởng và tạo mẫu thanh toán cùng 

chủ tài khoản, chọn Ngƣời thụ hƣởng đã đăng ký. 
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 Nhấn [Xác Nhận] để tiếp tục. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu xác minh lại thông tin của giao dịch. 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại các thông tin của giao dịch. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu phê duyệt cho giao dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự 

đƣợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao dịch của khách hàng. Vị trí của ký tự đƣợc hiển 

thị phía trên ô nhập mật khẩu 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để phê duyệt cho giao dịch này.  

 Xuất hiện kết quả giao dịch. 

 Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút [Đồng Ý] để hoàn tất.  
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5.4. Chuyển khoản nội bộ 

Cho phép khách hàng thực hiện lệnh chuyển tiền đến một tài khoản của ngƣời thụ hƣởng 

khác trong cùng hệ thống của Nam Á Bank. 

Thao tác tƣơng tự Chuyển khoản cùng chủ tài khoản nhƣng ở khách hàng phải nhập 

chính xác tài khoản đến và loại tiền tệ giao dịch. 

 Để tạo một thanh toán mới, khách hàng chọn Tạo thanh toán mới và điền đầy 

đủ thông tin nhƣ hình dƣới: 

 

 Hoặc nếu khách hàng đã đăng ký ngƣời thụ hƣởng và tạo mẫu thanh toán cùng 

chủ tài khoản, chọn Ngƣời thụ hƣởng đã đăng ký, sau đó chọn Mẫu thanh toán. 
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 Nhấn [Xác Nhận] để tiếp tục. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu xác minh lại thông tin của giao dịch.  

 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại các thông tin của giao dịch. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu phê duyệt cho giao dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự 

đƣợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao dịch của khách hàng. Vị trí của ký tự đƣợc hiển 

thị phía trên ô nhập mật khẩu 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để phê duyệt cho giao dịch này.  

 Xuất hiện kết quả giao dịch. 

 Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút [Đồng Ý] để hoàn tất.  
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5.5. Chuyển khoản trong nƣớc 

Cho phép khách hàng thực hiện lệnh chuyển tiền đến một tài khoản của ngƣời thụ hƣởng tại 

ngân hàng bất kỳ nằm ngoài hệ thống ngân hàng Nam Á. 

Chú ý: đối với giao dịch chuyển tiền nộp thuế, vui lòng giao dịch trực tiếp tại quầy. 

 

 Tên ngƣời thụ hƣởng: Nhập chính xác họ và tên ngƣời thụ hƣởng 

 Trƣờng hợp ngƣời thụ hƣởng không có tài khoản, nhận bằng số CMND: 
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 Nhập đầy đủ và chính xác số CMND, ngày cấp, nơi cấp của ngƣời thụ 

hƣởng (thông tin bắt buộc). 

 

 Trong phần tài khoản đến, chọn là chuyển tiền qua quầy. 

 

 Trƣờng hợp ngƣời thụ hƣởng có mở tài khoản: 

 Nếu không rõ số CMND của ngƣời thụ hƣởng, có thể ghi là KHONG RO  

 

 Trong phần tài khoản đến, chọn là số tài khoản sau đó nhập tài khoản 

ngƣời thụ hƣởng vào ô xuất hiện bên cạnh. 

 

 Số Tham chiếu ngƣời dùng: số thứ tự cho giao dịch chuyển tiền này (giống nhƣ 

số hóa đơn, …). 

 Tài khoản nguồn: chọn tài khoản chuyển tiền đi. 

 Số tiền chuyển: số tiền khách hàng muốn chuyển. 

 Loại tiền chuyển khoản: chọn loại tiền tệ chuyển khoản (Vietnamdong). 

 Nội dung: bắt buộc nhập đầy đủ tên ngân hàng thụ hƣởng (tên ngân hàng, tỉnh, 

thành phố)  và nội dung diễn giải của khách hàng, tối đa 250 ký tự. 

Ví dụ 1: NGAN HANG TMCP A CHAU 186 BA TRIEU, Q.HAI BA TRUNG, HA 

NOI. CHUYEN 10TR CHO TRAN VAN B, CMND 123456789. 

 Ví dụ 2: NGAN HANG NN VA PTNT-HUYEN BEN LUC-TINH LONG AN – ND: 

THANH TOAN TIEN HANG CHO ONG TRAN VAN C 

Ví dụ 3: SACOMBANK-PGD GO CONG-TIEN GIANG – ND: CHUYEN TIEN CHO 

BA NGUYEN THI B  
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Lưu ý: nếu thông tin ngân hàng của người người thụ hưởng không đầy đủ, Trung tâm 

thanh toán Ngân hàng Nam Á có thể từ chối thanh toán cho Quý khách. 

 Thanh toán ngay: thanh toán có hiệu lực ngay sau khi phê duyệt giao dịch thành 

công. 

 Thanh toán sau: thanh toán có hiệu lực vào 1 ngày trong tƣơng lại sau khi phê 

duyệt giao dịch thành công.  

 Trong phần Loại mã bù trừ quốc gia:  

 Thông qua cổng Vietcombank(VCB): thanh toán điện tử trực tuyến với 

ngân hàng Vietcombank. 

 Thông qua cổng CITAD: thanh toán với tất cả ngân hàng có tham gia 

vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng CITAD 

  Nhấn vào hình  bên cạnh để tìm kiếm Ngân hàng của ngƣời thụ 

hƣởng.  

 Nhập tên ngân hàng của ngƣời thụ hƣởng bằng tiếng Việt không dấu để 

tiến hành tìm kiếm. Trƣờng hợp không biết chính xác tên ngân hàng, có thể thay 

các ký tự không biết bằng dấu %. 

 Nhấn vào [Tìm Kiếm] để tiến hành tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ đƣợc 

hiển thị phía dƣới. 

 Click vào ngân hàng của ngƣời thụ hƣởng trong danh sách cách ngân 

hàng, sau đó nhấn [Chọn Ngân Hàng]. 

 

 Thông tin chi tiết về ngân hàng của ngƣời thụ hƣởng sẽ đƣợc hiển thị. 

Chú ý: trường hợp không tìm thấy ngân hàng của người thụ hưởng, khách hàng nên chọn 

ngân hàng nhà nước tại địa phương đó. 

 Phí ngân hàng: lựa chọn phí chuyển tiền cho ngƣời thụ hƣởng chịu hoặc ngƣời 

gửi chịu hoặc cả hai bên cùng chịu.  
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 Hoặc nếu khách hàng đã đăng ký ngƣời thụ hƣởng và tạo mẫu thanh toán cùng 

chủ tài khoản, chọn Ngƣời thụ hƣởng đã đăng ký, sau đó chọn Mẫu thanh toán. 

 

 Sau khi tạo xong thanh toán, nhấn [Khởi Tạo] để tạo thanh toán. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu xác minh lại thông tin của giao dịch.  
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 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại các thông tin của giao dịch. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu phê duyệt cho giao dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự 

đƣợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao dịch của khách hàng. Vị trí của ký tự đƣợc hiển 

thị phía trên ô nhập mật khẩu 
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 Nhấn [Xác Nhận] để phê duyệt cho giao dịch này.  

 Xuất hiện kết quả giao dịch. 

 Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút [Đồng Ý] để hoàn tất.  

Chú ý: nếu khách hàng chuyển tiền vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, giao dịch sẽ 

được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 

5.6. Các hình thức thanh toán 

5.6.1. Thanh toán ngay 

Sau khi phê duyệt giao dịch thành công, giao dịch chuyển khoản sẽ có giả trị ngay, tiền sẽ 

đƣợc chuyển đến cho ngƣời thụ hƣởng vào thời điểm hiện tại. 

Check vào ô phía trƣớc Thanh toán ngay, ngày hiện tại sẽ đƣợc hiển thị vào ô bên cạnh. 

 

5.6.2. Thanh toán sau 

Sau khi phê duyệt giao dịch thành công, giao dịch chuyển khoản sẽ có giả trị vào một ngày 

tƣơng lai do khách hàng chọn. 

Tiền sẽ đƣợc chuyển đến cho ngƣời thụ hƣởng vào ngày tƣơng lai. 

 Check vào ô phía trƣớc Thanh toán sau. 

 Để Chọn ngày Click vào biểu tƣợng lịch bên cạnh. 

 Chọn ngày khách hàng muốn thanh toán từ lịch, sau đó click vào. 

 Ngày thanh toán sẽ đƣợc hiển thị trên ô Chọn ngày. 
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5.6.3. Thiết lập chuyển tiền tự động 

Lệnh chuyển tiền tự động đƣợc dùng để chuyển khoản một món tiền theo định kỳ định kỳ 

 Tần số thực hiện SI:  

 Hàng ngày 

 Hàng tuần 

 Hàng tháng 

 Hàng quý 

 Hàng năm 

 Hai tuần một lần 

 Hai tháng một lần 

 Nửa năm một lần 

 Ngày thực thi đầu tiên: click vào lịch, sau đó chọn ngày thực thi đầu tiên. 

 Ngày thực hiện cuối cùng: click vào lịch, sau đó chọn ngày thực hiện cuối 

cùng.  

 

 Nếu Tần số thực hiện SI là Tự chọn: 

 

5.7. Xem các lệnh chuyển tiền tự động 
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Cho phép khách hàng xem các lệnh thanh toán trực tuyến đã thực hiện. Có thể xem theo 

 Tài khoản nguồn: tài khoản mà ngƣời chuyển đã thiết lập lệnh chuyển tiền tự 

động. 

 Phƣơng thức chuyển:  

 Chuyển tiền cùng chủ tài khoản 

 Chuyển tiền nội bộ 

 Chuyển khoản trong nƣớc 

 Tất cả 

 Ngày thực thi đầu tiên từ 

 Ngày thực thi đầu tiên tới 

 Mã tham chiếu 

 Kiểu tần số:  

 Hàng ngày 

 Hàng tuần 

 Hàng tháng 

 Hàng quý 

 Hàng năm 

 Hai tuần một lần 

 Hai tháng một lần 

 Nửa năm một lần 

 Tùy chọn 

 Nhấn [Xác Nhận] để tìm kiếm lệnh chuyển tiền tự động. 

 

 Click vào Mã tham chiếu để xem chi tiết lệnh chuyển tiền tự động. 
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 Click [Quay Lại] để quay lại màn hình kết quả tìm kiếm.  

5.8. Hủy các lệnh chuyển tiền tự động:  

Cho phép khách hàng hủy các lệnh thanh toán tự động đã thực hiện. Khách hàng có thể tìm 

kiếm lệnh chuyển tiền tự động theo: 

 Tài khoản nguồn: tài khoản mà ngƣời chuyển đã thiết lập lệnh chuyển tiền tự 

động. 

 Phƣơng thức chuyển:  

 Chuyển tiền cùng chủ tài khoản 

 Chuyển tiền nội bộ 

 Chuyển khoản trong nƣớc 

 Tất cả 

 Ngày thực thi đầu tiên từ 

 Ngày thực thi đầu tiên tới 

 Mã tham chiếu 

 Kiểu tần số:  

 Hàng ngày 

 Hàng tuần 

 Hàng tháng 

 Hàng quý 

 Hàng năm 

 Hai tuần một lần 

 Hai tháng một lần 

 Nửa năm một lần 

 Tự chọn  
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 Nhấn [Xác Nhận] để tìm kiếm lệnh chuyển tiền tự động. 

  

 Click vào Mã tham chiếu để xem chi tiết lệnh chuyển tiền tự động. 

  

 Nhấn [Xác Nhận] để xác nhận lại các thông tin của việc hủy lệnh chuyển tiền tự 

động. 

 Xuất hiện màn hình yêu cầu phê duyệt cho giao dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự 

đƣợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao dịch của khách hàng. Vị trí của ký tự đƣợc hiển 

thị phía trên ô nhập mật khẩu. 
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 Nhấn [Xác Nhận] để phê duyệt cho giao dịch này.  

 Xuất hiện kết quả giao dịch. 

 Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút [Đồng Ý] để hoàn tất.  

5.9. Xem các hạn mức sử dụng 

Cho phép khách hàng xem hạn mức chuyển tiền cũng nhƣ số tiền đã sử dụng bao nhiêu và 

hạn mức còn lại bao nhiêu.  

 Nhấn nút [Tiếp Tục], màn hình sẽ hiện thị các hạn mức cần xem.  

 

 Chọn loại giao dịch cần xem hạn mức sử dụng và nhấn nút [Tiếp Tục]. 



 

Hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ eBanking 34 

 

 

 Màn hình sẽ hiện thị hạn mức cần xem.  

 

 Nhấn [Quay Lại] để quay lại màn hình trƣớc đó 

6. THANH TOÁN HÓA ĐƠN 
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K  hàng Dịch vụ Internet Banking củ

ất kỳ hóa đơn dịch vụ của các Chi nhánh/ đơn vị trực thuộc nhà cung 

cấp dịch vụ có hợp tác dịch vụ Thanh toán hóa đơn với Ngân hàng.  

6.1. Đăng ký ngƣời lập hóa đơn 

Để có thể sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn, khách hàng cần phải đăng ký cho ngƣời lập 

hóa đơn mà khách hàng muốn thanh toán. 

Ngƣời lập hóa đơn phải là đối tác của Namabank, có mở tài khoản và đăng ký thanh toán 

hóa đơn thông qua Namabank. 

 Nhấn vào [Thêm Ngƣời Lập Hóa Đơn Mới] để đăng ký ngƣời lập hóa đơn.  

 

 Điền đầy đủ thông tin nhƣ hình dƣới. 

 Chọn đúng ngƣời lập hóa đơn mà khách hàng cần thanh toán từ danh sách. 

 Nhập đúng số tài khoản của ngƣời lập hóa đơn (có ghi trong hóa đơn của khách 

hàng).  

 Khách hàng có thể đặt tên riêng gợi nhớ cho ngƣời lập hóa đơn này. 

 

 Nhấn [Xác Nhận] để tiếp tục. 

 Xuất hiện màn hình xác minh lại thông tin của ngƣời lập hóa đơn. 
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 Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn [Xác Nhận]. 

 Nếu đăng ký ngƣời lập hóa đơn, khách hàng sẽ nhận đƣợc thông báo nhƣ sau: 

 

6.2. Thanh toán hóa đơn 

Để thực hiện thanh toán hóa đơn, khách hàng nhập đầy đủ thông tin nhƣ hình dƣới. 

 

 Chọn khách hàng: mã khách hàng đăng ký dịch vụ Internet Banking 

 Chọn ngƣời lập hóa đơn: chọn ngƣời lập hóa đơn cấn thanh toán mà khách 

hàng đã đăng ký.  

 Chọn tài khoản: chọn số tài khoản của khách hàng dùng để thanh toán cho hóa 

đơn này. 

 Số hóa đơn: nhập số hóa đơn cần thanh toán 

 Ngày lập hóa đơn: ngày ghi trên hóa đơn. 

 Số tiền thanh toán: tổng số tiền cần thanh toán theo hóa đơn 

 Nhấn [Xác Nhận] để xác minh lại thông tin. 

 

 Kiểm tra lại thông tin sau đó nhấn [Xác Nhận]. Xuất hiện màn hình yêu cầu phê 

duyệt cho giao dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự đƣợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao 

dịch của khách hàng. Vị trí của ký tự đƣợc hiển thị phía trên ô nhập mật khẩu. 
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 Nhấn [Xác Nhận] để phê duyệt cho giao dịch này. 

 Xuất hiện kết quả giao dịch. 

 Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút [Đồng Ý] để hoàn tất. 

7. DỊCH VỤ CÁ NHÂN 

Ngoài những dịch vụ ngân hàng cơ bản, Namabank Internet Banking còn cung cấp thêm 

cho khách hàng những dịch vụ tiện ích nhƣ:  

7.1. Hộp thƣ 

Khách hàng sử dụng dịch vụ này để gửi tin nhắn hoặc nhận tin phản hồi từ ngân hàng thông 

qua địa chỉ email mà khách hàng đã đăng ký.  

 

Gửi tin nhắn 
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Ngoài ra khách hàng có thể click vào tin đã gửi để kiểm tra hộp thƣ đi của mình.  

7.2. Thông báo 

Khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng gửi email thông báo cho khách hàng mỗi khi tài 

khoản của khách hàng phát sinh giao dịch, thay đổi số dƣ, thay đổi trạng thái, …  

 Chọn thông báo tài khoản: 

 Thông báo theo khách hàng. 

 Thông báo theo tài khoản. 

  Nhấn [Lấy Thông Báo]. 

 Chọn thông báo mà khách hàng cần. 

 Nhập địa chỉ email nhận thông báo 
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 Nhấn [Đăng Ký] để chuyển qua màn hình xác nhận.  

 

 Nhấn [Xác Nhận] để hoàn tất.  

7.3. Truy vấn tỷ giá hối đoái 

Khách hàng có thể xem thông tin về tỉ giá hối đoái (giá mua, giá bán, giá chuyển khoản 

mua, giá chuyển khoản bán) của các ngoại tệ giao dịch trong Namabank. 
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