
 

CÚ PHÁP SMS BANKING gửi 8149 
   

Nội dung Cú pháp tin nhắn Ví dụ/ghi chú 

Cú pháp SMS thông thường 

Đăng ký SMS Banking NAB DKS [TK TGTT]  NAB DKS 000000445500001 

Truy vấn số dư mặc định NAB SD NAB SD 

Truy vấn số dư TK bất kỳ của KH NAB SD [Tài khoản] NAB SD 000000445500001 

Sao kê 3 giao dịch gần nhất của TK mặc 

định 
NAB GD NAB GD 

Sao kê 3 giao dịch gần nhất của TK bất kỳ 

của KH 
NAB GD [Tài khoản] NAB GD 000000445500001 

Truy vấn lãi suất tiết kiệm NAB LSTK  NAB LSTK  

Truy vấn lãi suất tiết kiệm tại NHNA với 

loại tiền cụ thể 
NAB LSTK [Loại tiền] NAB LSTK USD 

Truy vấn tỷ giá các loại ngoại tệ thông 

dụng 
NAB TG NAB TG 

Truy vấn các loại ngoại tệ do NHNA 

niêm yết 
NAB TG [ngoại tệ] NAB TG USD 

Dịch vụ trợ giúp NAB HD NAB HD 

Nhận thông báo khi biến động số dư tài khoản chính gắn với SĐT chính Mặc định 



 

Cú pháp SMS cho dịch vụ Phone Banking 

Đăng ký NAB DKP  NAB DKP  

Hủy đăng ký NAB HUYDKP  NAB HUYDKP  

Cấp lại mật khẩu NAB MKP  NAB MKP  

Cú pháp SMS cho dịch vụ Mobile Banking 

Đăng ký NAB DKM  NAB DKM  

Yêu cầu gửi lại mã kích hoạt dịch vụ MB NAB MKHN  NAB MKHN  

Cú pháp SMS cho dịch vụ Vn Topup 

Đăng ký NAB DKT  NAB DKT  

Ngưng sử dụng dịch vụ VNTopup NAB HUYTP  NAB HUYTP  

Cú pháp SMS cho tài khoản tiết kiệm (TKTK) 

Đăng ký thông báo số dư TKTK NAB DKTK NAB DKTK 

Hủy đăng ký thông báo số dư TKTK NAB HUYTK NAB HUYTK 

Truy vấn tổng số TKTK, tổng số dư tất cả 

TKTK 
NAB TIETKIEM NAB TIETKIEM 

Cú pháp SMS cho dịch vụ thanh toán hóa đơn 

Truy vấn thông tin hóa đơn chưa thanh 

toán 
NAB TV [mã nhà cung cấp] [mã khách hàng] 

NAB TV ADSLVT adbslVT01 

Với: 

- NAB TV: từ khóa truy vấn hóa đơn nợ 

- ADSLVT: mã nhà cung cấp 

- adslVT01: mã khách hàng 



 

Thanh toán hết tất cả các hóa đơn chưa 

thanh toán 
NAB TT [mã nhà cung cấp] [mã khách hàng] 

NAB TT ADSLVT adbslVT01 

Với: 

- NAB TT: từ khóa yêu cầu thanh toán hóa đơn nợ 

- ADSLVT: mã nhà cung cấp 

- adslVT01: mã khách hàng 

Trường hợp đặc biệt: Để yêu cầu thanh 

toán cho mã nhà cung cấp  là EVNHCM 

cho từng hóa đơn riêng lẻ 

NAB TT [mã nhà cung cấp] [mã khách hàng] [mã 

hóa đơn] 

NAB TT EVNHCM PE123456789 MaHD01 

Với: 

- NAB TT: từ khóa yêu cầu thanh toán hóa đơn nợ 

- EVNHCM: mã nhà cung cấp Điện lực EVN Tp.HCM 

- PET123456789: mã khách hàng 

- MaHD01: là mã hóa đơn cần thanh toán 

Xác nhận yêu cầu thanh toán hóa đơn là 

chính xác 
NAB XNTT [mã xác nhận] 

NAB XNTT 123456 

Với: 

'- NABXNTT: từ khóa xác nhận yêu cầu thanh toán hóa 

đơn nợ 

- 123456: mã xác nhận, Mã này được phát sinh tự động và 

gởi cho khách hàng khi khách hàng nhắn tin yêu cầu thanh 

toán hóa đơn. 

Theo quy định hiện hành, tín nhắn xác nhận phải gửi đi 

trong vòng 5 phút sau khi hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu 

xác nhận giao dịch. 

Quá thời gian trên, giao dịch sẽ bị hủy, khách hàng phải 

thực hiện lại giao dịch. 



 

Cú pháp SMS chuyển khoản trong hệ thống (Áp dụng với khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking) 

Yêu cầu thực hiện chuyển khoản NAB CK [TK chuyển] [TK thụ hưởng] [số tiền]  

NAB CK 000002222200001 000004444400001 100000 

Với: 

- [TK chuyển]: tài khoản thanh toán của khách hàng, được 

đăng ký tài khoản chính (mặc định) sử dụng dịch vụ SMS 

Banking 

- [TK thụ hưởng]: tài khoản thanh toán nhận tiền 

Xác nhận giao dịch chuyển khoản 
NAB XN [ký tự tại vị trí x] [ký tự tại vị trí y] 

[chuỗi ngẫu nhiên]  

NAB XN eh 95448 

Với: 

- e là ký tự tại vị trí x trong mật khẩu giao dịch 

- h là ký tự tại vị trí y trong mật khẩu giao dịch 

- 95448 là dãy số hệ thống tự động sinh ra và gửi cho 

Khách hàng yêu cầu xác nhận lại giao dịch. 

Theo quy định hiện hành, tin nhắn xác nhận phải gửi đi 

trong còng 5 phút sau khi hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu 

xác nhận giao dịch. 

Quá thời gian trên, giao dịch sẽ bị hủy, Khách hàng phải 

thực hiện lại giao dịch. 

Cú pháp SMS khóa thẻ ATM 

Khóa tất cả tài khoản khóa tất cả các thẻ 

ATM được liên kết với tất cả các tài 

khoản của khách hàng. 

(Mã CIF của khách hàng được lấy từ tài 

khoản mặc định đăng ký SMS Banking) 

NAB KHOATHE NAB KHOATHE 



 

Khóa tài khoản cụ thể: khóa tất cả các thẻ 

ATM được liên kết với số tài khoản do 

khách hàng yêu cầu 

NAB KHOATHE [số tài khoản]  NAB KHOATHE 000001011200001 

Cú pháp SMS cho thẻ tín dụng 

Truy vấn số dư khả dụng của thẻ tín dụng 

(mặc định là thẻ chính) 
NAB SDT  NAB SDT  

Truy vấn thông tin của thẻ tín dụng 

(credit) hoặc thẻ trả trước (prepaid) 
NAB SDT [4 số cuối của số thẻ] NAB SDT 2882 

Chuyển khoản từ TKTT đã đăng ký SMS 

vào thẻ 
NAB CKT [Số thẻ nhận] [Số tiền]  NAB CKT 3565123420212568 100000 

Xác nhận yêu cầu chuyển khoản là chính 

xác 
NAB XNTT [Ký tự tại vị trí X] [Ký tự tại vị trí Y] 

NAB XNTT eh 

Với: 

- e là ký tự tại vị trí x trong mật khẩu giao dịch 

- h là ký tự tại vị trí y trong mật khẩu giao dịch 

 


