HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNTOPUP SACOMBANK
là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước và trả sau qua Internet
banking, số tiền được trừ trực tiếp trong tài khoản cá nhân của khách hàng tại Sacombank
Dịch vụ được áp dụng với:
-

Nạp tiền cho thuê bao trả trước tất cả các mạng viễn thông (MobiFone, Viettel,
VinaPhone, Gmobile, Vietnamobile) và thuê bao trả sau mạng MobiFone, Viettel.

-

Miễn phí tin nhắn tới tổng đài 8049 đối với các thuê bao mạng VinaPhone, Vietnamobile,
và tính phí 500 VND/tin nhắn đối với các mạng di động khác.

NẠP TIỀN QUA INTERNET BANKING.
1. Đăng ký
Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ Internet Banking của Sacombank.
2. Hướng dẫn nạp tiền
Quý khách đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ https://www.e-sacombank.com.vn/ và thực hiện
nạp tiền điện thoại dễ dàng bằng các bước sau:
Bước 1: Chọn “Nạp tiền điện tử” trong mục MUA HÀNG
Quý khách Chọn “Nạp tiền điện tử” trong mục “Mua hàng” trên menu “Danh mục tác vụ”

Chương trình xuất hiện màn hình “Thực hiện lệnh mua hàng” cho phép Quý khách chọn loại
hàng hóa và công ty cung cấp hàng hóa

Bước 2: Thực hiện Lệnh mua hàng
Nhập số điện thoại muốn nạp tiền

Nếu có nhu cầu nhận hóa đơn, Quý khách chọn Có và nhập đầy đủ thông tin để VNPAY giao
đúng địa chỉ (theo yêu cầu)

Bước 3: Thực hiện Lệnh mua hàng
Chương trình sẽ hiển thị toàn bộ nội dung lệnh thanh toán để Quý khách kiểm tra.
Nếu đồng ý thực hiện giao dịch, Quý khách nhấn nút “Xác nhận”
Nếu muốn thay đổi thông tin giao dịch, Quý khách nhấn nút “Quay về” để nhập lại “số điện
thoại” hoặc “mệnh giá thẻ nạp”

Bước 4: Xác thực giao dịch
Tùy theo giải pháp thiết bị xác thực mà Quý khách đã đăng ký sử dụng, hệ thống Internet
Banking sẽ xử lý và hiển thị nội dung tương ứng để Quý khách thực hiện xác thực giao dịch:
 Với loại hình xác thực SMS: hệ thống sẽ tự động gửi “Mã xác thực” vào số điện thoại di
động Quý khách đăng ký.
 Với loại hình xác thực Token: Quý khách nhấn nút trên thiết bị để lấy “Mã xác thực”.

Mã xác thực chỉ có thể dùng 01 lần duy nhất để đảm bảo tính bảo mật và an toàn giao dịch của
Quý khách.
Chương trình thực hiện thành công giao dịch.

Bước 5: Quý khách có thể xem giao dịch vừa tạo ở mục “Lệnh mua hàng đã thực hiện”

HỦY DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ
Hỗ trợ khách hàng:


Ngân hàng Sacombank: 1900 55 55 88



VNPAY: 1900 55 55 77

Hoặc các số điện thoại chăm sóc khách hàng của các Công ty Viễn thông.

