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1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING 
 Là dịch vụ Ngân hàng trực tuyến được xây dựng dựa trên việc ứng dụng công nghệ 
thông tin và Internet, mang lại cho khách hàng giải pháp Ngân hàng từ xa mọi lúc mọi 
nơi an toàn, ổn định và hiệu quả. 
 
1.1. Tiện ích của dịch vụ Internet Banking –Public Bank Vietnam là gì? 
- Tiết kiệm được thời gian, chi phí tới Ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền. 
- Thực hiện các giao dịch qua tài khoản mà không phải tới Ngân hàng  
- Miễn phí chuyển khoản trong cùng hệ thống Public Bank Vietnam 

 1.2. Các chức năng của dịch vụ Internet Banking. 
- Chức năng tra cứu số dư tài khoản 
- Chức năng tra cứu sổ phụ tài khoản 
- Dịch vụ chuyển khoản trong hệ thống Public Bank Vietnam 
- Dịch vụ chuyển khoản ngoài hệ thống Public Bank Vietnam 
- Tiết kiệm Online 
- Tra cứu lịch trả nợ vay 
- Thanh toán hóa đơn 
- Phiếu tính lãi vay 

Nộp thuế online 
 

1.3.  Một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ E-banking  
 

 1.3.1. Quý khách không dùng máy tính công cộng để truy cập, thực hiện giao dịch 
E-banking.  

 1.3.2. Quý khách không nên lưu lại tên đăng nhập và mã khóa bí mật trên các 
trình duyệt Web. 

 1.3.3. Quý khách phải thoát khỏi ứng dụng E-banking khi không sử dụng.  
 

1.3.4. Không sử dụng  các thiết bị di động đã bị phá khóa để tải và sử dụng phần 
mềm ứng dụng E-banking, phần mềm tạo OTP. 

 1.3.5. Thông báo kịp thời cho PBVN khi phát hiện các giao dịch bất thường.  
 1.3.6. Thông báo ngay cho ngân hàng các trường hợp: mất, thất lạc, hư hỏng thiết 

bị tạo OTP, số điện thoại nhận tin nhắn SMS, thiết bị lưu trữ khóa bảo mật 
tạo chữ ký số; bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo; bị tin tặc hoặc nghi ngờ 
bị tin tặc tấn công.  

 
1.3.7. Về mật khẩu của quý khách: 

 a. Quý khách phải bảo vệ bí mật mã khóa bí mật, OTP và không chia sẻ các 
thiết bị lưu trữ các thông tin này 



Hướng dẫn sử dụng dịch vụ e-Banking của PBVN – Dành cho khách hàng cá nhân 

Phiên bản 07/2018 Page 2  

b. Quý khách nên đổi Mật khẩu thường xuyên (tối thiểu một năm một lần) 
hoặc khi bị lộ, nghi bị lộ và quý khách không nên chọn một Mật khẩu mà 
quý khách đã sử dụng trước đây; 

c. Bất cứ khi nào quý khách chọn Mật khẩu, quý khách lưu ý không chọn một 
con số mà những người có ý muốn giả danh để truy cập Dịch vụ có thể đoán 
được. Ví dụ: quý khách nên tránh sử dụng ngày sinh của quý khách hoặc 
ngày sinh của người thân, hoặc bất cứ phần nào của số điện thoại của quý 
khách; 

d. Quý khách cần thực hiện tất cả các bước hợp lí để đảm bảo rằng quý khách 
đã bảo vệ Mật khẩu của mình mọi lúc, mọi nơi có thể. Quý khách không 
được để lộ bất cứ chi tiết nào của Mật khẩu của mình cho bất kỳ người nào 
khác, ngay cả cho nhân viên của chúng tôi, hay người đưa ra sự giúp đỡ về 
kĩ thuật liên quan đến Dịch vụ; 

e. Quý khách không nên ghi chép Mật khẩu của quý khách theo một cách mà 
người khác có thể dễ dàng nhận ra đó là Mật khẩu;  

f. Nếu quý khách phát hiện ra hay nghi ngờ Mật khẩu hay một phần Mật khẩu 
đã bị người khác biết, quý khách phải lập tức tự mình đổi Mật khẩu hoặc 
Quý khách phải thông báo ngay lập tức với chúng tôi bằng cách gọi tới 
đường dây nóng số 18001198 hoặc bất kỳ số điện thoại của Chi nhánh/PGD 
của Ngân hàng. Chúng tôi sẽ tạm thời ngưng việc sử dụng Dịch vụ cho đến 
khi mật khẩu mới được thiết lập. 

 
1.3.8. Bảo vệ chống lại Vi rút: 
a. Quý khách phải cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus trên các thiết bị cá nhân 

sử dụng để giao dịch E-banking.  
 

b. Quý khách phải thực hiện tất cả các biện pháp khả thi hợp lí để đảm 
bảo rằng bất kì máy tính hay thiết bị khác nào mà quý khách sử dụng 
để truy cập Dịch vụ không bị xâm nhập bởi virus máy tính hay các 
thiết bị hoặc phần mềm nhiễm mã độc khác. Dịch vụ có thể được truy 
cập thông qua Internet hay các kênh thông tin liên lạc khác mà chúng 
tôi không thể kiểm soát được. Quý khách do đó phải đảm bảo rằng bất 
kì máy tính hay thiết bị khác mà quý khách sử dụng để truy cập Dịch 
vụ được bảo vệ đầy đủ chống lại sự xâm nhập của Vi rút. 
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2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 
Bước 1: Để sử dụng dịch vụ Internet Banking, khách hàng cần tới một trong các chi nhánh 
của Public Bank Vietnam trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng nhận mẫu “Đăng ký sử dụng 
Ngân hàng trực tuyến” 
 
Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cũng như lựa chọn các dịch vụ mà hệ thống Internet 
Banking cung cấp. Trong quá trình đăng ký, khách hàng cần cung cấp một số các thông tin 
như sau: 
- Họ và tên khách hàng 

Số điện thoại di động 
- Địa chỉ email 
- Lựa chọn sử dụng chức năng của dịch vụ e-Banking 
- Đăng ký phương pháp xác thực (dùng thiết bị OTP hay qua dịch vụ tin nhắn SMS) 
- Tên truy cập vào hệ thống (User name) 
 
Khách hàng cần lưu ý rằng thông tin điền trên bản Đăng ký phải đồng nhất/phù hợp với thông 
tin đã đăng ký với Ngân hàng.  
 
Bước 3:  Sau khi đăng ký xong, khách hàng sẽ nhận được tên truy cập vào hệ thống Internet 
Banking của Public Bank Vietnam cùng với thiết bị sinh mã tự động (OTP) (nếu khách hàng 
lựa chọn hình thức xác thực bằng OTP).  Đồng thời, hệ thống sẽ gửi cho khách hàng mật khẩu 
truy cập lần đầu tiên là 1 chuỗi ký tự ngẫu nhiên bao gồm cả chữ và số qua số điện thoại 
khách hàng đã đăng ký ở trên.  Vì lý do bảo mật, khách hàng cần thay đổi mật khẩu trong 
vòng 24h kể từ thời điểm nhận được mật khẩu (yêu cầu bắt buộc).  
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3. ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ E-BANKING PUBLIC BANK VIETNAM 
 

3.1. Đối với khách hàng đăng  ký xác thực bằng SMS 
- Khách hàng truy cập vào hệ thống e-Banking của Ngân hàng tại địa chỉ: 

https://ebank.publicbank.com.vn.  
- Thực hiện điền tên truy cập và mật khẩu đã nhận được bằng SMS (chú ý phân biệt 

chữ hoa & chữ thường) 
- Nhập chuỗi 6 ký tự nhìn thấy trên màn hình như minh họa bằng hình vẽ dưới đây: 

 

 
 

- Nhấn [Đăng nhập] 
- Màn hình sẽ hiện lên cửa sổ yêu cầu khách hàng thay đổi mật khẩu trong lần truy cập 

đầu tiên vì lý do bảo mật.  Mật khẩu có độ dài từ 7 ký tự đến 20 ký tự, trong đó ít nhất 
có một ký tự là một chữ cái viết hoa và ít nhất một ký tự là một số. Hệ thống sẽ yêu 
cầu khách hàng nhập mật khẩu mới 02 lần để đảm bảo chính xác. 

- Khách hàng đăng nhập lại bằng mật khẩu mới, đồng thời hệ thống sẽ gửi tin nhắn 
SMS xác nhận khách hàng đã đổi mật khẩu thành công. 
 

Lưu ý đối với KH đăng ký cả 02 phương thức xác thực :  
 

 Trong quá trình đăng nhập, nếu có bất kỳ thông tin nào được nhập không chính xác (do 
điền sai tên truy cập, mật khẩu, chuỗi bảo mật…), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi 
“Bạn đã nhập sai tên truy cập hoặc mật khẩu” hoặc “Bạn đã nhập sai chuỗi bảo mật”. 
 

 Nếu quá 05 lần truy cập không thành công do nhập các thông tin nói trên sai, vì lý do 
an toàn nên tên truy cập của khách hàng sẽ bị tạm khóa. Để được mở khóa và tiếp tục 
sử dụng dịch vụ, khách hàng cần tới chi nhánh/PGD nơi mở tài khoản của Public Bank 
Vietnam để thực hiện các thủ tục theo quy định  

 



Hướng dẫn sử dụng dịch vụ e-Banking của PBVN – Dành cho khách hàng cá nhân 

Phiên bản 07/2018 Page 1  

3.2     Đối với khách hàng đăng ký xác thực bằng OTP 
- Khách hàng truy cập vào hệ thống e-Banking của Ngân hàng tại địa chỉ: 

https://ebank.publicbank.com.vn 
- Thực hiện điền tên truy cập và mật khẩu đã nhận được bằng SMS (chú ý phân biệt chữ 

hoa & chữ thường) 
- Nhập chuỗi 6 ký tự nhìn thấy trên màn hình như minh họa bằng hình vẽ dưới đây: 

 
 

- Tiếp tục nhấn vào nút lấy mã trên thiết bị OTP và nhập chuỗi ký tự ngẫu nhiên hiển thị 
trên OTP vào "Nhập mã xác thực từ OTP".  Thao tác này là bắt buộc đối với các khách 
hàng đăng ký xác thực bằng OTP. 

- Nhấn [Đăng nhập]  
- Màn hình sẽ hiện lên cửa sổ yêu cầu khách hàng thay đổi mật khẩu trong lần truy cập 

đầu tiên vì lý do bảo mật.  Mật khẩu có độ dài từ 7 ký tự đến 20 ký tự, trong đó ít nhất 
có một ký tự là một chữ cái viết hoa và ít nhất một ký tự là một số. Hệ thống sẽ yêu 
cầu khách hàng nhập mật khẩu mới 02 lần để đảm bảo chính xác. 

- Khách hàng đăng nhập lại bằng mật khẩu mới, đồng thời hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS 
xác nhận khách hàng đã đổi mật khẩu thành công. 

 
Lưu ý đối với KH đăng ký cả 02 phương thức xác thực :  

 
 Trong quá trình đăng nhập, nếu có bất kỳ thông tin nào được nhập không chính xác (do 

điền sai tên truy cập, mật khẩu, chuỗi bảo mật…), hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi 
“Bạn đã nhập sai tên truy cập hoặc mật khẩu” hoặc “Bạn đã nhập sai chuỗi bảo mật”. 

 
 Nếu quá 05 lần truy cập không thành công do nhập các thông tin nói trên sai, vì lý do 

an toàn nên tên truy cập của khách hàng sẽ bị tạm khóa. Để được mở khóa và tiếp tục 
sử dụng dịch vụ, khách hàng cần tới chi nhánh/PGD nơi mở tài khoản của Public Bank 
Vietnam để thực hiện các thủ tục theo quy định. 
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4.  SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING 
4.1. Dịch vụ tra cứu số dư tài khoản 
Chức năng này cho phép khách hàng kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi/thanh toán hoặc tài 
khoản vay tại Ngân hàng một cách dễ dàng và tiện lợi. 
Khách hàng nhấn [Số dư tài khoản] 
Hệ thống sẽ tự động liệt kê tất cả các số tài khoản tiền gửi/tiền vay/thanh toán của khách 
hàng, và số dư tuơng ứng của từng tài khoản.   
 

 
 
a. Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (DD) 
- Từ danh sách hiển thị trên cửa sổ của màn hình, khách hàng lựa chọn loại tài khoản của 

mình tại phần “Tài khoản thanh toán” bằng cách nhấn chuột vào tài khoản cần xem. 
- Hệ thống sẽ đưa ra các thông tin về tài khoản như sau: 
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- Để thực hiện tra cứu số dư của các tài khoản thanh toán khác, khách hàng nhấn nút [Đóng] 
và lặp lại các bước trên. 

b. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (FD) 
- Từ danh sách các tài khoản hiển thị trên cửa sổ của màn hình, khách hàng lựa chọn tài 

khoản cần xem tại phần “Tài khoản tiền gửi” bằng cách nhấn chuột vào tài khoản đó. 
- Hệ thống sẽ đưa ra các thông tin về tài khoản như sau: 

 

 
 

c. Tài khoản vay (LN) 
Từ danh sách các tài khoản hiển thị trên cửa sổ của màn hình, khách hàng lựa chọn tài khoản 
cần xem tại phần “Tài khoản vay” bằng cách nhấn chuột vào tài khoản đó.  
 Hệ thống sẽ đưa ra các thông tin về tài khoản như sau: 
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4.2 Tra cứu sổ phụ tài khoản    
                                                                                                                                                                                                                                               

Chức năng sổ phụ tài khoản cho phép khách hàng có thể xem lại lịch sử giao dịch của tài 
khoản trong một khoảng thời gian bất kỳ.  Để sử dụng chức năng này khách hàng làm theo 
các bước sau:  
- Khách hàng nhấn [Sổ phụ tài khoản] 
- Chọn tài khoản cần tra cứu và nhấn [Chi Tiết ] 

 

 
 
a. Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn (DD) 
- Khách hàng lựa chọn loại tài khoản là “Tài khoản thanh toán” 
- Chọn số tài khoản tương ứng muốn kiếm tra 
- Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra (từ ngày..…đến ngày) 
- Nhấn nút [Chi tiết] 
- Hệ thống sẽ hiển thị các giao dịch cần tra cứu: 

 

 
 

- Hệ thống cung cấp chức năng cho phép khách hàng tải bảng dữ liệu về máy tính dưới dạng 
file excel (.xls), khách hàng cần có phần mềm Microsoft Excel để đọc được tập tin này. Để 
tải về máy tính, khách hàng bấm vào nút [Tải xuống]  
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b. Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (FD) 
 
- Khách hàng lựa chọn loại tài khoản là “Tài khoản tiền gửi” 
- Chọn số tài khoản tương ứng muốn kiếm tra 
- Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra (từ ngày…đến ngày) 
- Nhấn nút [Chi tiết] 
- Hệ thống sẽ hiển thị các giao dịch của tài khoản tiền gửi cần tra cứu: 

 

 
 

- Hệ thống cung cấp chức năng cho phép khách hàng tải bảng dữ liệu về máy tính dưới dạng 
file excel (.xls), khách hàng cần phần mềm Microsoft Excel để đọc được file này. Để tải về 
máy tính, khách hàng bấm vào nút [Tải xuống].  
 

c. Tài khoản vay (LN) 
- Khách hàng lựa chọn loại tài khoản là “Tài khoản vay” 
- Chọn số tài khoản tương ứng muốn kiếm tra 
- Chọn khoảng thời gian muốn kiểm tra (từ ngày…đến ngày) 
- Nhấn nút [Chi tiết] 
- Hệ thống sẽ liệt kê một danh sách các giao dịch của tài khoản vay như sau: 
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- Hệ thống cung cấp chức năng cho phép khách hàng tải bảng dữ liệu về máy tính dưới dạng 
file excel (.xls), khách hàng cần phần mềm Microsoft Excel để đọc được file này. Để tải về 
máy tính, khách hàng bấm vào nút [Tải xuống].  
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4.3     Chuyển khoản 
-  Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến PBVN cho phép khách hàng có thể thực hiện các giao dịch 

chuyển khoản từ tài khoản thanh toán tới các tài khoản trong cùng hệ thống Ngân hàng 
PBVN và tới các tài khoản/thẻ ngoài hệ thống Ngân hàng PBVN.  

- Việc ghi nợ/có tài khoản USD, ghi có tài khoản VND đối với khách hàng là cá nhân 
người nước ngoài, tổ chức không cư trú thực hiện theo quy định về Quản lý ngoại hối 
của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ. Khách hàng thuộc một trong 
các loại hình nêu trên, vui lòng đăng ký tài khoản ghi nợ/có USD tại chi nhánh nơi 
mở tài khoản hoặc tới chi nhánh để được hướng dẫn chi tiết. 

- Ngoài ra, hệ thống E-banking của PBVN lưu giữ thông tin các giao dịch chuyển khoản 
trước đó của Khách hàng, để lấy lại các thông tin này khi thực hiện lệnh chuyển khoản 
khác (trong hay ngoài hệ thống PBVN), Khách hàng chọn tính năng “Chọn lệnh từ mẫu” 
từ giao diện của Lệnh chuyển tiền. 

 
a. Chuyển khoản trong hệ thống PBVN 
i.  Tạo một lệnh chuyển khoản  

Lưu ý:   
Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản trong các trường hợp sau:  
- Trích nợ tài khoản VND, ghi có tài khoản VND 
- Trích nợ tài khoản USD, ghi có tài khoản VND 
-  Trích nợ tài khoản USD, ghi có tài khoản USD  

 
Bước 1: Khách hàng chọn “Chuyển tiền trong PBVN”.  Hệ thống sẽ hiển thị giao diện của 
Lệnh chuyển tiền 
 

 
 
Bước 2: Tại [Tài khoản trích nợ], khách hàng lựa chọn một trong các số tài khoản thanh toán 
của khách hàng. Nhấp chuột vào tài khoản được chọn. 
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Hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản của khách hàng và số dư khả dụng của tài khoản đến thời 
điểm hiện tại. 
 
Bước 3: Khách hàng điền các thông tin người nhận lần lượt vào các phần: 
- Tài khoản đích: nhập tài khoản của người được nhận tiền 
- Hệ thống sẽ hiện mặc định tên người hưởng 
- Số tiền cần chuyển 
- Chọn loại tiền và điền nội dung chuyển tiền 
- Nhấn [Tạo lệnh] 

 
Bước 4:  Tại phần [Nhập ký tự], khách hàng nhập 6 ký tự xác thực mà hệ thống hiển thị trên 
màn hình và nhập tiếp mật khẩu xác nhận lệnh thanh toán tùy theo phương thức đăng ký với 
Ngân hàng như sau: 
-  Nếu từ thiết bị sinh mã xác thực OTP, khách hàng nhấn nút tròn trên thiết bị sinh mã và 

nhập chuỗi số ngẫu nhiên hiển thị trên OTP vào phần “Nhập mã xác thực từ OTP”. Nhấn 
[Tạo lệnh]  

- Nếu từ tin nhắn SMS, khách hàng nhấn vào [Lấy mã] để được cung cấp mã xác thực qua 
tin nhắn SMS. Nhập chuỗi số này vào phần “Mã xác thực nhận được từ SMS”.  Nhấn 
[Tạo lệnh] 

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của giao dịch và yêu cầu khách hàng xác nhận 
trước khi đồng ý thực hiện giao dịch. Màn hình chi tiết giao dịch sẽ như sau: 
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- Nếu khách hàng đồng ý thực hiện giao dịch chuyển khoản này, nhấn nút [OK] nếu muốn 
hủy bỏ nhấn nút [Hủy bỏ]. 
 

 
 

- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo giao dịch thành công, đồng thời hiển thị “Biên lai chuyển 
tiền” với chi tiết của giao dịch khách hàng vừa thực hiện. Khách hàng nên lưu giữ Biên lai 
chuyển tiền để sử dụng trong trường hợp cần tra soát với Ngân hàng.  
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Hệ thống sẽ đồng thời gửi tin nhắn SMS xác nhận lệnh đã được thực hiện thành công. Để 
thực hiện giao dịch chuyển khoản khác, khách hàng nhấn phím [Đóng] sau khi thực hiện giao 
dịch xong. 
 
ii. Tạo nhiều lệnh chuyển khoản 
Để chuyển nhiều lệnh cùng lúc, Khách hàng cần download mẫu file Excel chuyển tiền theo 
các bước sau:  
Ở phần đăng nhập, Khách hàng chọn mục Hướng dẫn sử dụng.  
 

 
 
Khách hàng tải file excel Chuyển trong và điền các thông tin vào mẫu file Excel 
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Lưu ý:   
Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản trong các trường hợp sau:  
 - Trích nợ tài khoản VND, ghi có tài khoản VND 
 - Trích nợ tài khoản USD, ghi có tài khoản VND 
 - Trích nợ tài khoản USD, ghi có tài khoản USD  
 
Để thuận tiện cho việc thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền cùng một lúc từ một tài khoản trích 
nợ, khách hàng có thể tạo các lệnh chuyển khoản từ file Excel theo các bước sau:  
 
Bước 1:  Khách hàng chọn nút “Chuyển tiền trong PBVN”  
 

 
 

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ thông tin về các lệnh chuyển tiền của khách hàng, tiếp tục 
nhấn vào nút “Nhập từ file” 
 

 
 

Bước 3:  Sau khi nhấn nút “Nhập từ file” hệ thống hiển thị giao diện chuyển tiền. Khách 
hàng chọn “Tài khoản trích nợ”, nhấn “Chọn tệp” để chọn file excel chứa thông tin của các 
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tài khoản thụ hưởng, ví dụ: “Danh sach TK chuyen tien trong PBVN.xls”, sau đó nhấn nút 
“Thực hiện”  
 

 
 File Excel có định dạng như sau:  

 
 
Lưu ý: Các trường “Tên người hưởng” và “Nội dung” không được gõ Tiếng Việt có dấu và kí 
tự đặc biệt. Đồng thời cột “Tên người hưởng” phải được gõ chính xác như tên người hưởng 
được đăng ký tại Ngân hàng PBVN. 
  
Bước 4:  Hệ thống hiện thị danh sách các lệnh chuyển tiền, khách hàng nhập chuỗi ký tự xác 
thực và Mã xác thực nhận được từ SMS. Cuối cùng nhấn nút [Gửi lệnh].  
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Sau khi thực hiện lệnh thành công, hệ thống in “Biên lai chuyển tiền” ứng với các tài khoản ở 
trên với trạng thái giao dịch là “Thành công”.  
 

 
 
b. Chuyển khoản ngoài hệ thống PBVN 
Dịch vụ eBanking chuyển khoản ngoài hệ thống của PBVN cho phép khách hàng thực hiện 
các chức năng sau: 
 Chuyển khoản ngoài hệ thống tới tài khoản (khách hàng có tài khoản tại một trong 
số các NH tại Việt Nam - NH không tham gia dịch vụ 24/7 của Liên minh thẻ Smartlink): 
lệnh chuyển tiền của Quí khách sẽ được tự động xử lí theo quy trình chuyển tiền tới các Ngân 
hàng trong nước.  
 Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 tới tài khoản/thẻ (khách hàng có tài 
khoản/thẻ tại các NH trong Liên minh thẻ Smartlink – danh sách các NH tham gia được cập 
nhật thường xuyên tại website www.ebank.publicbank.com.vn). 
Giới thiệu dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 
- Dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua PBVN E-banking là dịch vụ cho phép khách hàng sử 

dụng tài khoản trực tuyến của mình để chuyển tiền đến tài khoản/thẻ của người hưởng tại 
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các NH khác thuộc liên minh thẻ Smartlink và người hưởng có thể ngay lập tức nhận được 
tiền. 

Đặc điểm nổi bật của dịch vụ:  
- Giao dịch được thực hiện mọi lúc, mọi nơi (24/7, ngày nghỉ, ngày lễ). 
- Người nhận sẽ nhận được tiền ngay lập tức . 
- Thao tác chuyển tiền đơn giản, tiện lợi đối với tài khoản hoặc thẻ ngân hàng của người 

nhận. 
- Không bị phân biệt phí giữa việc chuyển tiền sang ngân hàng khác trong cùng tỉnh/thành 

phố và khác tỉnh/thành phố. 
Điều kiện sử dụng dịch vụ: 
- Ngân hàng của người thụ hưởng thuộc liên minh hệ thống Smartlink 
- Ngày giá trị hiệu lực của lệnh là ngày hiện tại. 
- Số tiền chuyển nằm trong hạn mức cấp phép chuyển tiền nhanh của PBVN. 
- Đồng tiền giao dịch là VND 
 Gửi lệnh Chuyển tiền ra nước ngoài : Đáp ứng nhu cầu của khách hàng Cá nhân 
gửi lệnh chuyển tiền ra nước ngoài mà không phải đến Ngân hàng, PBVN đã triển khai Dịch 
vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho Khách hàng Cá nhân trên Ebanking. Khách hàng có thể gửi 
và ký duyệt lệnh trên Ebanking. Ngân hàng sẽ nhận lệnh và thực hiện lệnh chuyển tiền sau 
khi nhận được đầy đủ các chứng từ cần cung cấp theo Quy trình hiện hành về quản lý ngoại 
hối. 
 
i. Tạo một lệnh chuyển khoản 
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Ebank, Khách hàng chọn nút “Chuyển tiền ngoài PBVN” 

 
 
Bước 2:  Tại chức năng “Chuyển tiền ngoài PBVN” 
- Chọn số tài khoản ghi nợ. 
- Chọn phương thức nhận tiền: Có 2 phương thức nhận tiền:  

+ Qua số tài khoản muốn ghi có  
+ Qua số thẻ của tài khoản muốn ghi có 
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Tiếp tục nhập các trường thông tin trên màn hình. Tại mục “Danh sách ngân hàng chuyển 
tiền 24/7”, khách hàng nhấp chuột để kiểm tra/xác nhận NH hưởng có tham gia hệ thống 
Smartlink (theo hình thức thẻ/tài khoản) trước khi thực hiện các bước tiếp theo.  
Lưu ý: Trong file Excel trường “Ngày giá trị” phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại. Đồng 
thời, trường “Tên người hưởng và Nội dung” không được phép nhập ký tự đặc biệt và tiếng 
Việt có dấu.  
- Màn hình "Danh sách ngân hàng chuyển tiền 24/7" hiện ra như sau: 
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Ví dụ:   

 Ngân hàng TMCP Á Châu chỉ tham gia nhận tiền qua thẻ ghi nợ nội địa 365 Styles 
(không tham gia nhận tiền qua TK) → Khách hàng có thể chuyển tiền nhanh liên 
ngân hàng 24/7 qua loại thẻ của Ngân hàng TMCP Á Châu như trên. 

 Ngân hàng TMCP Quân Đội tham gia nhận tiền qua thẻ & tài khoản → Khách hàng 
có thể chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 qua thẻ hoặc tài khoản của Ngân hàng 
TMCP Quân Đội. 

- Nhấn [Tạo lệnh] 
 
Bước 3:  
- Nhập mã xác thực nếu KH sử dụng hình thức xác thực bằng SMS hoặc nhập mã số sinh ra 

từ Token, nếu KH sử dụng hình thức xác thực Token. 
- Nhấn “Tạo lệnh”  
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- Màn hình xuất hiện hộp thoại sau: 

 

 
- Nếu muốn thực hiện tiếp, khách hàng nhấn [OK] 
- Sau khi thực hiện lệnh thành công, hệ thống in “Biên lai chuyển tiền” tương ứng với một 

trong các trạng thái giao dịch là: 
 “Lệnh chuyển tiền của Quý khách đã được đăng ký thành công và sẽ được xử lý trong 

thời gian sớm nhất”: giao dịch không được ghi nợ TK ngay do khách hàng chuyển tiền 
đến TK của NH hưởng không tham gia dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 của Liên minh thẻ 
Smartlink.  

 “Lệnh chuyển tiền đang được xử lý tại NH thụ hưởng, Quý khách vui lòng kiểm tra với 
người hưởng”: Tài khoản của quý khách đã được ghi nợ và đang được xử lý tại Ngân 
hàng hưởng để ghi có cho người nhận. Trong trường hợp này, quý khách có thể kiểm tra 
với người nhận hoặc cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Ngân hàng để được hỗ 
trợ kịp thời.  

 “Giao dịch thành công”: Giao dịch trích nợ TK của khách hàng và người hưởng đã nhận 
được tiền.  

 
ii. Tạo nhiều lệnh chuyển khoản 
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Để chuyển nhiều lệnh cùng lúc, Khách hàng cần download mẫu file Excel chuyển tiền theo 
các bước sau:  
Ở phần đăng nhập, Khách hàng chọn mục Hướng dẫn sử dụng.  
 

 
 
Khách hàng tải file excel Chuyển ngoài và điền các thông tin vào mẫu file Excel 
 

 
Để thuận tiện cho việc thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền cùng một lúc từ một tài khoản trích 
nợ, khách hàng có thể tạo các lệnh chuyển khoản từ file Excel theo các bước sau:  
 
Bước 1:  Khách hàng chọn nút “Chuyển tiền ngoài PBVN”    
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Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin về các lệnh chuyển tiền của khách hàng, tiếp 
tục nhấn vào nút “Nhập từ file” 
 

 
Bước 3:  Sau khi nhấn nút “Nhập từ file” hệ thống hiển thị giao diện chuyển tiền. Khách 
hàng chọn tài khoản trích nợ, nhấn “Chọn tệp” để chọn file excel chứa thông tin của các tài 
khoản thụ hưởng, ví dụ: Danh sách tài khoản chuyển khoản.xls, sau đó nhấn nút “Thực 
hiện”. 
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Lưu ý: Trong file Excel trường “Ngày giá trị” phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại. Đồng 
thời, trường “Tên người hưởng và Nội dung” không được phép nhập ký tự đặc biệt và tiếng 
Việt có dấu.  
 
Bước 4: Hệ thống hiện thị danh sách lệnh chuyển tiền, khách hàng tiếp tục nhập các thông tin 
bắt buộc trên màn hình chuyển tiền. Cuối cùng nhấn nút “Gửi lệnh”.  
 

 

 
 
Màn hình xuất hiện hộp thoại sau: 
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Nếu muốn thực hiện tiếp, khách hàng nhấn “OK” 
Sau khi thực hiện lệnh thành công, hệ thống in “Biên lai chuyển tiền” tương ứng với một 
trong các trạng thái giao dịch là: 
a. “Lệnh chuyển tiền của Quý khách đã được đăng ký thành công và sẽ được xử lý trong thời 

gian sớm nhất”: giao dịch không được ghi nợ TK ngay do khách hàng chuyển tiền đến TK 
của NH hưởng không tham gia dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 của Liên minh thẻ 
Smartlink 

b. “Lệnh chuyển tiền đang được xử lý tại NH thụ hưởng, Quý khách vui lòng kiểm tra với 
người hưởng”: Tài khoản của quý khách đã được ghi nợ và đang được xử lý tại Ngân 
hàng hưởng để ghi có cho người nhận. Trong trường hợp này, quý khách có thể kiểm tra 
với người nhận hoặc cũng có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Ngân hàng để được hỗ 
trợ kịp thời.  

c. “Giao dịch thành công”: Giao dịch trích nợ TK của khách hàng và người hưởng đã nhận 
được tiền.  

 
iii. Gửi lệnh chuyển ngoại tệ ra nước ngoài tới Ngân hàng 
Bước 1: Khách hàng chọn “Chuyển tiền ngoài PBVN”. 

 
Bước 2: Tại chức năng “Chuyển tiền ngoài PBVN” 
- Chọn số tài khoản ghi nợ tương ứng (*) 
- Chọn hình thức chuyển tiền “Chuyển tiền ra nước ngoài” 
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(*) Trong trường hợp khách hàng không có s
mua ngoại tệ với Ngân hàng sẽ đ
định về Quản lý ngoại hối. 
Bước 3: Khách hàng điền các thông tin ng
- Tài khoản/Thẻ ghi có 
- Tên người hưởng 
- Mã ngân hàng (*) 
- Nội dung thanh toán (Ng
(*) Lưu ý: Trong trường hợp không cung cấp đ
trường này. 
Bước 4: Nhập mã xác thực nếu Khách h
mã số sinh ra từ Token nếu Khách h
“Gửi lệnh”, màn hình xuất hiện hộp thoại nh

 
Nếu muốn thực hiện tiếp, khách h
thống sẽ báo như sau: 
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àng không có sẵn ngoại tệ muốn chuyển ra nước n
ẽ được thực hiện theo Quy trình hiện hành, tuân theo các Quy 

ền các thông tin người nhận lần lượt vào các phần: 

ội dung thanh toán (Ngày giá trị, Loại tiền, Số tiền, Phí chuyển tiền, vv.) 
ờng hợp không cung cấp được Mã ngân hàng, khách hàng có th

ực nếu Khách hàng sử dụng hình thức xác thực bằng SMS, ho
ố sinh ra từ Token nếu Khách hàng sử dụng hình thức xác thực Token. Sau đó, nhấn 

ất hiện hộp thoại như sau: 

 
ếu muốn thực hiện tiếp, khách hàng nhấn “OK”. Sau khi thực hiện lệnh thành công, h
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ớc ngoài, việc 

ành, tuân theo các Quy 

 
ã ngân hàng, khách hàng có thể để trống 

MS, hoặc nhập 
ức xác thực Token. Sau đó, nhấn 

ành công, hệ 
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Bước 5: Nhấn “OK” hệ thống sẽ hiển thị m
lệnh vừa ký với chi tiết của giao dịch khách h
“Biên lai chuyển tiền” sẽ là “L
và sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất
sử dụng trong trường hợp cần tra soát với Ngân h

Bước 6: Khách hàng mang các tài li
từ cần cung cấp theo yêu cầu về quản lý ngoại hối theo quy định hiện h
theo phương thức đã đăng ký giao d
Lưu ý:  

- Trong quá trình thực hiện, hệ thống có thể báo một số lỗi khiến khách h
hoàn tất giao dịch. 

- Khách hàng nhập sai tên ngư
người hưởng để khách hàng xem xét/đi
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ống sẽ hiển thị màn hình “Biên lai chuyển tiền” tương ứng với các 

ệnh vừa ký với chi tiết của giao dịch khách hàng vừa thực hiện. Trạng thái giao dịch tr
Lệnh chuyển tiền của Quý khách đã được đăng ký th

ợc xử lý trong thời gian sớm nhất”. Khách hàng nên lưu giữ Biên lai chuy
ờng hợp cần tra soát với Ngân hàng. 

Khách hàng mang các tài liệu cần thiết đến Ngân hàng hoặc gửi email/fax các chứng 
ầu về quản lý ngoại hối theo quy định hiện hành đến Ngân h

đăng ký giao dịch với Ngân hàng nơi quý khách mở tài khoản.

ực hiện, hệ thống có thể báo một số lỗi khiến khách hàng k

ên người hưởng. Hệ thống sẽ lưu ý khách hàng tên 
àng xem xét/điều chỉnh 

 

 Trang 17 

ứng với các 
ừa thực hiện. Trạng thái giao dịch trên 

đăng ký thành công 
ên lai chuyển tiền để 

 
ặc gửi email/fax các chứng 

ến Ngân hàng tùy 
ản. 

àng không thể 

ý khách hàng tên đúng của 
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- Khách hàng nhập lại chính xác tên người hưởng mà Ngân hàng thông báo và tiếp tục 

làm lệnh; hoặc "Tạo mới" để nhập lại các thông tin đúng.  
- Khách hàng nhập số tài khoản hoặc số thẻ không tìm thấy hoặc không hợp lệ tại Ngân 

hàng thụ hưởng: Hệ thống thông báo lỗi trên màn hình. Khách hàng có thể tiếp tục gửi 
lệnh chờ nhân viên ngân hàng xử lý theo phiên làm việc; hoặc "Tạo mới" để nhập lại 
các thông tin đúng. 

- Các lỗi khác: Khách hàng vui lòng làm theo chỉ dẫn thông báo trên màn hình hoặc liên 
hệ trực tiếp với chi nhánh ngân hàng để được hỗ trợ. 
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4.4  Tiền gửi có kỳ hạn Online 

Lưu ý: Chức năng tiền gửi có kỳ hạn Online chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân là người Việt 

Nam - Cư trú. Tài khoản được sử dụng để mở/tất toán sổ tiền gửi có kỳ hạn Online là tài khoản 

vãng lai/tài khoản vãng lai ưu đãi bằng Việt Nam Đồng.  

a. Mở sổ tiền gửi có kỳ hạn Online 

Bước 1: Khách hàng chọn chức năng “Tiền gửi có kỳ hạn Online”  

Trong màn hình “Mở sổ Tiền gửi có kỳ hạn Online”  

 Khách hàng chọn tài khoản thanh toán dùng để ghi nợ   

 Nhập các thông tin của sổ theo yêu cầu trên màn hình  

 Đọc và xác nhận vào ô “Tôi/chúng tôi đồng ý với các Điều kiện & Điều khoản của Tài 

khoản tiền gửi có kỳ hạn Online” 

 Nhấn nút “Tạo lệnh” 

 

Bước 2: Sau khi tạo lệnh thành công, hệ thống hiện biên lai “Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn” 

với trạng thái giao dịch là thành công. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến số điện thoại đã đăng ký 

trong Đơn đăng ký kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản. 
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Bước 3: Sau khi đã tạo thành công tài khoản “Tiền gửi có kỳ hạn Online”, khách hàng vào 

phần “Số dư tài khoản” để xem thông tin tài khoản tiền gửi mới mở 

 

 

b. Tất toán sổ tiền gửi có kỳ hạn Online 

Bước 1: Khách hàng chọn mục “Số dư tài khoản”, sau đó vào phần “Danh sách tài khoản tiền 

gửi có kỳ hạn”, chọn tài khoản muốn đóng, hệ thống sẽ hiện ra thông tin về  tài khoản đó. 

Khách hàng thực hiện đóng sổ tiền gửi có kỳ hạn Online bằng cách nhấn vào nút “Tất toán”. 
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Bước 2: Khách hàng nhập thông tin chính xác của chuỗi ký tự và mã xác thực nhận được qua 

SMS/Token sau đó nhấn “Thực hiện” 

 

Bước 3: Sau khi tất toán tài khoản thành công, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản tất toán như 

sau: 
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4.5    Tra cứu lịch trả nợ vay  
Chức năng này cho phép khách hàng có thể theo dõi lịch trả nợ vay của mình với Ngân hàng 
(nếu có), các thông tin bao gồm: ngày trả, số tiền cần trả, trả gốc hay trả lãi, số tiền đã 
trả….Khách hàng nhấn [Lịch trả nợ vay] 
 

 
 
Khi vào chức năng này, hệ thống mặc định sẽ hiển thị toàn bộ các tài khoản vay của khách 
hàng tại ngân hàng, để xem lịch cho tài khoản nào, khách hàng chỉ cần lựa chọn số tài khoản 
tương ứng trong danh sách tài khoản sẵn có. 
Nhấn [Thực hiện] , hệ thống sẽ hiển thị lịch trả nợ với chi tiết như sau: 
 

 
 

Khách hàng có thể tải lịch trả nợ dưới dạng file excel (.xls) về máy tính và in ra để thuận tiện 
đối chiếu sau này. Để tải bảng dữ liệu về máy tính, khách hàng nhấn nút [Tải xuống]. 
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4.6     Phiếu tính lãi vay 
Chức năng này dành riêng cho những khách hàng có mở tài khoản vay tại hệ thống ngân hàng 
PBVN, đồng thời cho phép khách hàng xem được số tiền lãi phải trả cho tài khoản vay của 
mình trong một khoảng thời gian bất kỳ. 
 

 
 

- Để sử dụng chức năng này, khách hàng lựa chọn số tài khoản vay tương ứng mà hệ thống 
hiển thị, nhập ngày tháng muốn tính và nhấn nút [Thực hiện]. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết 
như sau: 
 

 
 

- Khách hàng có thể lưu lại bảng phiếu tính lãi dưới dạng file excel (.xls) về máy tính và in 
ra để thuận tiện đối chiếu sau này. Để tải bảng dữ liệu về máy tính, khách hàng nhấn nút 
[Tải xuống]. 
 

-  Để tạo giao dịch phiếu tính lãi với các tài khoản vay khác (nếu có), khách hàng nhấn nút 
[Đóng] rồi thực hiện lại từ đầu. 
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4.7       Thanh toán hóa đơn 
Dịch vụ thanh toán hóa đơn giúp khách hàng thực hiện một số giao dịch thanh toán hóa đơn 
với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có hợp tác với ngân hàng PBVN (Vinaphone, 
MobiFone, Viettel, Vietnamobile…) 
a. Nạp tiền điện thoại topup 
Chức năng nạp tiền điện thoại topup dành cho khách hàng có tài khoản thanh toán tại hệ 
thống ngân hàng PBVN, cho phép khách hàng nạp tiền điện thoại vào di động trả trước (với 
một số mạng viễn thông: Vinaphone, MobiFone, Viettel, Vietnamobile) và thuê bao trả sau 
(với 2 mạng viễn thông: Viettel, MobiFone)  qua giao dịch thanh toán và số tiền được trừ trực 
tiếp trong tài khoản cá nhân của khách hàng tại ngân hàng. 
Để thực hiện được giao dịch, khách hàng tiến hành theo các bước như sau: 
Bước 1: Truy cập vào PBVN Ebanking, tại menu chính, chọn dịch vụ thanh toán hóa đơn. 
Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán với các thông tin như sau: 
- Tài khoản trích nợ: Chương trình hiển thị các tài khoản thanh toán của khách hàng mở 

tại PBVN để khách hàng lựa chọn. 
- Tên người chuyển: Hệ thống tự động hiển thị tên người chuyển tương ứng với số tài 

khoản mà Khách hàng chọn. 
- Số dư hiện tại: Hệ thống tự động hiển thị số dư tương ứng với số tài khoản mà khách 

hàng chọn ở trên. 
- Tên dịch vụ: Cung cấp danh sách các dịch vụ mà Khách hàng có thể sử dụng. Để nạp tiền 

cho điện thoại, Khách hàng chọn “Nạp tiền điện thoại- Topup” 
- Số điện thoại/Tên truy cập: Hệ thống mặc định số điện thoại là số thuê bao Khách hàng 

đăng ký với Ngân hàng. Trong trường hợp Khách hàng muốn nạp cho số thuê bao khác thì 
Khách hàng gõ số điện thoại đó vào đây. 

- Số tiền cần nạp: Hệ thống cung cấp một danh sách các loại mệnh giá cho Khách hàng 
chọn lựa. Khách hàng chọn mệnh giá cần nạp tại đây. 

- Nội dung: Nội dung nạp thẻ. 

 
 
Bước 3: Khách hàng nhấn Tạo lệnh để thực hiện thanh toán. 
Bước 4: Tại phần [Nhập ký tự], Khách hàng nhập đúng chuỗi mã ký tự hiển thị trên hình vẽ. 
Với Mã xác thực, Khách hàng nhận Mã xác thực tùy theo phương thức đăng ký với Ngân 
hàng.  
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- Nếu hình thức xác thực là OTP, khách hàng nhấn nút tròn trên thiết bị sinh mã và nhập 
chuỗi số ngẫu nhiên hiển thị trên OTP vào phần “Nhập mã xác thực từ OTP”. Sau đó 
nhấn [Thực hiện].  

- Nếu hình thức xác thực là tin nhắn SMS, khách hàng nhấn vào nút [Lấy mã]. Hệ thống sẽ 
gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Khách hàng. Khách hàng nhập chuỗi số này vào 
phần “Mã xác thực nhận được từ SMS”.  Sau đó nhấn [Thực hiện]. 

Bước 5: Khách hàng nhấn [Thực hiện] để hoàn tất lệnh thanh toán. Khách hàng nhấn [Đóng] 
nếu không muốn thực hiện lệnh nữa. 
 

 
 
Bước 6: Chương trình xử lý giao dịch 
Nếu khách hàng nhập mã OTP/SMS đúng, chương trình sẽ xử lý giao dịch mà khách hàng 
yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị trên màn hình và gửi vào 
địa chỉ email. Trường hợp nhập sai OTP/SMS, PBVN sẽ từ chối thực hiện giao dịch. 
Lưu ý: Khách hàng nên giữ lại hóa đơn giao dịch cần sử dụng trong trường hợp tra soát với 
PBVN. 
b. Thanh toán hóa đơn trả sau 
PBVN cung cấp tiện ích thanh toán hóa đơn trả sau: Thanh toán hóa đơn di động trả sau, 
Hóa đơn Internet ADSL, Hóa đơn điện thoại cố định không dây, Hóa đơn điện thoại cố 
định có dây.  Dịch vụ này giúp Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn với một 
số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông  như  Viettel, Mobiphone (đối với dịch vụ thanh toán hóa 
đơn di động trả sau), và nhà cung cấp dịch vụ Viettel (đối với Hóa đơn Internet ADSL, Hóa 
đơn điện thoại cố định không dây, Hóa đơn điện thoại cố định có dây)  
Để thực hiện được giao dịch, khách hàng tiến hành theo các bước như sau: 
 
Bước 1: Tại menu chính, khách hàng chọn dịch vụ thanh toán hóa đơn 
Bước 2: Khởi tạo lệnh thanh toán với các thông tin như sau: 
- Tài khoản trích nợ: Chương trình hiển thị các tài khoản thanh toán của Khách hàng hàng 

mở tại PBVN để Khách hàng lựa chọn. 
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- Tên người chuyển: Hệ thống tự động hiển thị tên người chuyển tương ứng với số tài 
khoản mà Khách hàng hàng chọn. 

- Số dư hiện tại: Hệ thống tự động hiển thị số dư tương ứng với số tài khoản mà quý khách 
hàng chọn ở trên. 

- Tên dịch vụ: Cung cấp danh sách các dịch vụ mà Khách hàng có thể sử dụng. PBVN cung 
cấp các dịch vụ thanh toán sau: Hóa đơn di động trả sau, Hóa đơn Internet ADSL, Hóa 
đơn điện thoại cố định không dây, Hóa đơn điện thoại cố định có dây. 
 

 
 

- Tên công ty dịch vụ: Tên các nhà cung cấp dịch vụ hợp tác với PBVN. 
- Số điện thoại/ Tên truy cập: Tùy theo từng dịch vụ thanh toán, trường này được quy định 

như sau 
- Với hóa đơn di động trả sau: là số thuê bao động di động trả sau mà khách hàng muốn 

thanh toán.  
- Với hóa đơn ADSL: Là tên truy cập khách hàng đăng ký với Internet ADSL. 
- Với hóa đơn điện thoại cố định không dây: Là số điện thoại cố định của khách hàng. 
- Với hóa đơn điện thoại cố định có dây:  Là số điện thoại cố định của khách hàng. 
- Số tiền trên hóa đơn: Hệ thống tự động truy suất số tiền tương ứng với số điện thoại/Tên 

truy cập của khách hàng. Số tiền trên hóa đơn do các bên viễn thông cung cấp. 
- Số tiền thanh toán: Khách hàng nhập số tiền muốn thanh toán cho hóa đơn trên. Đối với 

dịch vụ thanh toán hóa đơn di động trả sau, Khách hàng có thể thanh toán số tiền lớn 
hơn, nhỏ hơn hoặc bằng số tiền trên hóa đơn. 

- Nội dung: Khách hàng nhập nội dung thanh toán. 
Bước 3: Khách hàng nhấn Tạo lệnh để thực hiện thanh toán hóa đơn 
Bước 4: Tại phần Nhập ký tự, Khách hàng nhập đúng chuỗi mã ký tự hiển thị trên hình vẽ. 
Với Mã xác thực, Khách hàng nhận mã xác thực tùy theo phương thức đăng ký với Ngân 
hàng.  
- Nếu hình thức xác thực là OTP, khách hàng nhấn nút tròn trên thiết bị sinh mã và nhập 

chuỗi số ngẫu nhiên hiển thị trên OTP vào phần “Nhập mã xác thực từ OTP”. Sau đó 
nhấn [Thực hiện].  
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- Nếu hình thức xác thực là tin nhắn SMS, khách hàng nhấn vào nút [Lấy mã]. Hệ thống sẽ 
gửi tin nhắn đến điện thoại di động của Khách hàng. Khách hàng nhập chuỗi số này vào 
phần “Mã xác thực nhận được từ SMS”.  Sau đó nhấn [Thực hiện]. 
 

Bước 5: Khách hàng nhấn [Thực hiện] để hoàn tất lệnh thanh toán. Khách hàng nhấn [Đóng] 
nếu không muốn thực hiện lệnh nữa. 
 

 

Bước 6: Chương trình xử lý giao dịch 
 
Nếu khách hàng nhập mã OTP/SMS đúng, chương trình sẽ xử lý giao dịch mà khách hàng 
yêu cầu. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn của giao dịch hiển thị trên màn hình và gửi vào 
địa chỉ email. Trường hợp nhập sai OTP/SMS, PBVN sẽ từ chối thực hiện giao dịch. 
 
Lưu ý: Khách hàng nên giữ lại hóa đơn giao dịch cần sử dụng trong trường hợp tra soát với 
PBVN. 
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4.8 Nộp thuế online 
- Dịch vụ nộp thuế online cho phép nộp thuế bằng phương thức điện                                                              

tử thông qua tài khoản mở tại PBVN.  
- Thông tin nộp thuế của quý khách sẽ được gửi đến Tổng Cục Thuế ngay khi giao dịch 

được hoàn tất và Ngân hàng ghi nợ tài khoản tiền gửi của quý khách số tiền tương 
ứng. Ngân hàng sẽ thu phí giao dịch nộp thuế online (nếu có) sau khi lệnh của khách 
hàng thực hiện thành công.  

- Khách hàng có thể nộp thuế từ tài khoản tiền USD hoặc tài khoản tiền VNĐ. Trong 
trường hợp khách hàng muốn ghi nợ tài khoản USD để nộp thuế bằng VNĐ, tỷ giá áp 
dụng đối với giao dịch này là tỷ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng công bố tại 
thời điểm thực hiện giao dịch. Ngân hàng không chịu trách nhiệm về sự khác biệt 
giữa tỷ giá mua của ngân hàng so với tỷ giá nộp thuế quy định  bởi các cơ quan chức 
năng có liên quan về thuế. 

Lưu ý: Khách hàng cần kiểm tra kỹ các thông tin kê khai khi làm lệnh nộp thuế online 
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.  

Bước 1: Tại Menu chính, Khách hàng chọn [Nộp thuế Online]. 

 

Bước 2: Tại [Tài Khoản Trích Nợ], khách hàng chọn tài khoản trích nợ tương ứng 
để thực hiện lệnh nộp thuế online. 
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Sau khi khách hàng đã chọn tài khoản trích nợ, thông tin của tài khoản khách hàng sẽ 
tự động hiển thị trên màn hình bao gồm: số dư có thể sử dụng, mã số thuế (đã đăng ký 
với ngân hàng PBVN), tên người chuyển, địa chỉ người chuyển.  

Bước 3:  

• Khách hàng chọn ô [Tự nộp thuế] nếu khách hàng muốn nộp thuế cho mã số thuế 
đã đăng ký với ngân hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin được truy xuất từ 
Cơ Quan Thuế tương ứng với Mã Số Thuế.:  
- Tài Khoản Thẻ Ghi Có: là Tài khoản thẻ ghi có số tiền nộp thuế.  
- Tên Người Hưởng: là cơ quan quản lý thu thuế 
- Kho Bạc Nhà Nước: là tên chi nhánh kho bạc nhà nước. 
- Ngân Hàng Hưởng: là ngân hàng chuyên thu của Kho Bạc Nhà Nước 
- Thành Phố/Tỉnh: là tên Thành Phố/Tỉnh tương ứng của Ngân Hàng Hưởng 
- Tên Chi Nhánh: là tên chi nhánh tương ứng của Ngân Hàng Hưởng 

• Khách hàng có thể điều chỉnh lại các thông tin trên theo thực tế muốn nộp. 

 

• Khách hàng chọn ô [Nộp thay] nếu khách hàng muốn nộp thuế cho mã số thuế 
khác với mã số thuế đã đăng ký với tài khoản ngân hàng. Khách hàng nhập mã số 
thuế mà khách hàng muốn nộp thay vào [Mã Số Thuế]. 

 

• Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin được truy xuất từ Cơ Quan Thuế tương ứng 
với Mã Số Thuế: 
- Tên Người Nộp Thuế: là tên cá nhân có mã số thuế tương ứng  
- Địa Chỉ Người Nộp Thuế: là địa chỉ tương ứng của người nộp thuế. 
- Tài Khoản Thẻ Ghi Có: là Tài khoản thẻ ghi có số tiền nộp thuế.  
- Tên Người Hưởng: là cơ quan quản lý thu thuế 
- Kho Bạc Nhà Nước: là tên chi nhánh kho bạc nhà nước. 
- Ngân Hàng Hưởng: là ngân hàng chuyên thu của Kho Bạc Nhà Nước 
- Thành Phố/Tỉnh: là tên Thành Phố/Tỉnh tương ứng của Ngân Hàng Hưởng 
- Tên Chi Nhánh: là tên chi nhánh tương ứng của Ngân Hàng Hưởng 

• Khách hàng có thể điều chỉnh lại các thông tin trên theo thực tế muốn nộp. 
Bước 4: Nội Dung Thanh Toán 
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• Nếu khách hàng chọn “Tự Nộp Thuế”, thông tin về nghĩa vụ nộp thuế sẽ được 

mặc định theo truy xuất dữ liệu từ Cơ Quan Thuế. Khách hàng kiểm tra, đối chiếu, 
và có thể điều chỉnh lại các thông tin theo thực tế muốn nộp. 

• Khách hàng nhập thêm các thông tin như sau:  
- Chương: Tổ chức/cơ quan/loại hình kinh doanh của đối tượng nộp thuế  
- Khoản (nếu có):  
- Kỳ Thuế: kỳ thuế tương ứng muốn nộp thuế. (ví dụ: 10/2015 hoặc 

QuýI/2015) 
- Ghi Chú (nếu có): Ghi chú khoản nộp thuế 
- Tờ khai hải quan: (nếu có) 

+ Quyết định số: Điền số tờ khai hải quan hoặc số Quyết định có liên quan 
đến giao dịch nộp thuế online.  

+ Ngày: Vào biểu tượng lịch để chọn ngày của tờ khai hải quan  
+ Loại hình XNK: Điền loại hình xuất nhập khẩu dưới dạng viết tắt  

 
• Nếu khách hàng chọn “Nộp Thuế Thay”, khách hàng phải điền thông tin vào các 

thông tin như sau: 

 
 

- Chương: Tổ chức/cơ quan/loại hình kinh doanh của đối tượng nộp thuế  
- Khoản (nếu có): Mã ngành kinh tế 
- Chi tiết khoản nộp:  
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+ Nội dung Kinh tế: Khách Hàng nhấn vào ô vuông nhỏ để chọn mục nội 
dung kinh tế phải nộp. 

+ Tiểu Mục: Khách hàng nhập tiểu mục vào ô hoặc nhấn vào ô vuông nhỏ 
để chọn từ danh sách các loại thuế cần thanh toán. Có thể nhập nhiều tiểu 
mục tại các dòng khác nhau. 

+ Kỳ Nộp Thuế: Chọn kỳ nộp thuế tương ứng với tiểu mục thanh toán 
(nhập theo mẫu: 10/2015 hoặc Quý 3/2015) 

+ Ghi Chú: Ghi chú thêm cho khoản nộp (nếu cần) 
- Tờ khai hải quan: (nếu có) 

+  Quyết định số: Điền số tờ khai hải quan hoặc số Quyết định có liên quan 
đến giao dịch nộp thuế online. 

+  Ngày: Vào biểu tượng lịch để chọn ngày của tờ khai hải quan. 
+  Loại hình XNK: Điền loại hình xuất nhập khẩu dưới dạng viết tắt. 
 

- Ngày giá trị: Nhấn vào biểu tượng hình lịch bên phải để ấn định ngày khách 
hàng muốn lệnh chuyển tiền được thực hiện.  
Lưu ý: Trường “Ngày giá trị” phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại và được 
định dạng như sau: “ngày/tháng/năm” 

- Số tiền: Hệ thống sẽ tự động cập nhật tổng số tiền khách hàng muốn nộp thuế 
thay sau khi khách hàng nhập số tiền của từng tiểu mục thuế. 

- Loại tiền: Được mặc định là tiền VNĐ. 
- Phí chuyển tiền: Được mặc đinh là [Người chuyển chịu]  
- Nội dung: Phần hiển thị tổng quan chi tiết của giao dịch nộp thuế. Hệ thống sẽ 

tự động hiển thị tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch. Khách hàng có 
thể bổ sung nội dung sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin chi tiết ở trên (tổng 
số các ký tự được nhập trong phần nội dung không được phép quá 210 ký tự).  
 

Bước 5: Sau khi đã điền và kiểm tra đầy đủ các thông tin, khách hàng nhập đúng 
chuỗi mã ký tự hiển thị trên màn hình vào ô [Nhập ký tự] và nhấn nút [Tạo Lệnh]. 

 

Tại phần nhập Mã xác thực, khách hàng nhận mã xác thực tùy theo phương thức đăng 
ký với Ngân hàng. 

• Nếu hình thức xác thực là OTP, khách hàng nhấn nút tròn trên thiết bị sinh mã và 
nhập chuỗi số ngẫu nhiên hiển thị trên OTP vào phần [Nhập mã xác thực từ 
OTP]. Rồi sau đó nhấn [Gửi Lệnh] 

• Nếu hình thức xác thực là SMS, khách hàng nhấn nút Lấy mã. Hệ thống sẽ gửi 
tin nhắn đến điện thoại di động của khách hàng. Khách hàng nhập chuỗi số này 
vào phần [Nhập mã xác thực nhận được từ SMS]. Sau đó nhấn [Gửi Lệnh] 
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Bước 6: Sau khi kiểm tra các thông tin để đảm bảo tính chính xác, khách hàng 
nhấn [OK] để hoàn tất lệnh thanh toán. Khách hàng nhấn[Cancel] nếu không 
muốn thực hiện lệnh nữa. 
 

 
 
Nếu khách hàng nhập mã OTP/SMS đúng, chương trình sẽ xử lý giao dịch mà 
khách hàng yêu cầu. Màn hình sẽ hiển thị [Giao dịch hoàn tất] sau khi hệ thống 
hoàn tất xử lý giao dịch 

 

Hệ thống tự động hiển thị ‘’Biên lai nộp thuế’’ của giao dịch với trạng thái giao 
dịch thành công và đồng thời sẽ gửi thông báo tới email/điện thoại của KH.  
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Lưu ý:  
§ Khách hàng nên giữ lại hóa đơn giao dịch cần sử dụng trong trường hợp 

tra soát với PBVN. 
§ Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông 

tin trước khi gửi đi. Nếu có sai sót do khách hàng nhập thông tin sai thì 
khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với Tổng Cục Thuế để giải quyết vướng 
mắc.   

§ Nếu khách hàng muốn lấy Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân Hàng 
khách hàng liên hệ với Phòng Thanh Toán của Chi Nhánh nơi khách hàng 
mở tài khoản.  
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5.   Chức năng cá nhân  
a. Đổi mật khẩu 
- Để đổi mật khẩu truy cập e-Banking, khách hàng nhấn vào [Đổi mật khẩu]:  

 
-  Khách hàng điền mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận lại mật khẩu và nhấn nút 

[Đồng ý].  
 

 
- Hệ thống sẽ thông báo đổi mật khẩu mới thành công. 
- Khách hàng cần thoát khỏi hệ thống rồi đăng nhập lại để thay đổi có hiệu lực. Khi đăng 

nhập lại, khách hàng sử dụng tên truy cập và mật khẩu mới. 
- Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS xác nhận khách hàng đã đổi mật khẩu thành công. 
b. Đăng ký sử dụng dịch vụ 

 
Khách hàng có thể tải mẫu “Đăng ký sử dụng dịch vụ” (Dành cho khách hàng cá nhân và 
khách hàng Doanh nghiệp) tại chức năng này bằng cách nhấn chuột vào [Đăng ký sử dụng 
dịch vụ]. 
c. Thay đổi ngôn ngữ 

 
Hệ thống internet banking cung cấp cho khách hàng 2 ngôn ngữ trong quá trình sử dụng là 
tiếng Việt và tiếng Anh (English). Để thay đổi ngôn ngữ sử dụng sang tiếng Anh, khách hàng 
nhấn vào chữ [English]. Để thay đổi ngôn ngữ về tiếng Việt, khách hàng nhấn vào chữ 
[Tiếng Việt]. 
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d. Đóng góp ý kiến 
Trong quá trình sử dụng dịch vụ internet banking của ngân hàng PBVN, nếu có vấn đề gì 

khách hàng muốn góp ý, khách hàng vào trang góp ý 
 
Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau: 
- Họ và tên 
- Địa chỉ email 
- Số điện thoại 
- Nội dung cần góp ý 
Sau đó nhấn nút [Gửi], thông tin này sẽ lập tức được chuyển đến Ngân hàng PBVN.  Chúng 
tôi hoan nghênh và xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của khách hàng, đồng thời sẽ 
giải đáp các thắc mắc và khắc phục những vấn đề khách hàng đưa ra trong thời gian sớm nhất. 

 
e. Hướng dẫn sử dụng 

 
Khách hàng có thể tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến – 
PBVN e-banking bằng cách nhấn chuột vào [Hướng dẫn sử dụng] 

 
f. Hỗ trợ 
 
Trong quá trình thao tác dịch vụ, nếu có vấn đề phát sinh bất kỳ, khách hàng có thể yêu cầu 
hỗ trợ từ phía Ngân hàng PBVN bằng cách vào phần [Hỗ trợ] để biết thêm chi tiết 
 
g. Thoát khỏi hệ thống 
 
Để thoát khỏi hệ thống, khách hàng click vào link ghi chữ [Thoát], toàn bộ thông tin về tài 
khoản, tên truy cập và mật khẩu sẽ được xóa sạch, đảm bảo an toàn về mặt dữ liệu cho khách 
hàng. 

  
Cám ơn Quí khách đã sử dụng dịch vụ e-Banking của  

PUBLIC BANK VIETNAM 

 


