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A. THANH TOÁN QUA SMS
1.

Đăng ký

 Quý khách đến PGD của Indovinabank và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán hoá
đ n nằm trong gói dịch vụ SMS Banking.
 Nếu Quý khách đã đăng ký ịch vụ SMS Banking của ngân hàng, chỉ cần nhắn tin để kích
hoạt dịch vụ theo cú pháp:
 Đặt mật khẩu:

IVB DK 4 gửi tới 8149
IVB MK NOP MATKHAU gửi tới 8149

Lưu ý: Mật khẩu c đ dài 8 ký tự. Mật khẩu này cũng chính là mật khẩu của dịch vụ Chuyển
khoản. Nếu Quý khách đã đặt mật khẩu Chuyển khoản tr ớc đ th không cần thực hi n đặt mật
khẩu nữa.
2.

Hướng dẫn thanh toán

Để thanh toán, Quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp:
IVB TT MãNhàCungCấp MãKháchHàng gửi tới 8149
Trong đ :


IVB: là từ khoá của Ngân hàng Liên Vi t



TT: là mã dịch vụ th nh toán h
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Sau khi Quý khách gửi tin nhắn này, tổng đài 8149 sẽ gửi v đi n thoại của Quý khách m t tin
nhắn với n i ung nh s u:
“So n I BXN 2F2A42C7F3*3B027020E1 Th y *

ng ky tu thu [ itriMK] trong m t kh u su

dung dich vu va gui 8149 de xac nhan Thanh toan [Sotien] VND cho HD [Sodienthoai/Sohoa on]”
Quý khách thực hi n thay * bằng m t ký tự bí mật theo yêu cầu của tin nhắn vừa nhận đ ợc từ
h th ng và chuyển tiếp (forward) tin nhắn đ tới s 8149 sẽ nhận đ ợc thông báo th nh toán
thành công từ 8149 có n i dung:
“Quy kh ch

th nh to n [So ti n] VND cuoc vien thong [ten mang vien thong] cho thue bao [So

i n tho i] C m on

su ung ich vu So DT ho tro 1900555577 ”

Chú ý:


Mật khẩu đ ợc nhắc đến trong tin nhắn chính là mật khẩu dịch vụ chuyển khoản của
IndovinaBank.



Nếu Quý khách th nh toán cho chính m nh th không cần nhập SốĐiệnThoại.



Quý khách có thể th nh toán h

Ngoài r Quý khách c thể vấn tin h

đ n từ ngày 08 củ tháng s u đ

đ n c ớc ằng cách soạn tin:

IVB HD MãNhàCungCấp SốĐiệnThoại gửi tới 8149
Nếu Quý khách vấn tin c ớc cho chính m nh th không cần nhập [S Đi nThoại]

Lưu ý: Trong m t ngày Quý khách đ ợc phép thực hi n thanh toán t i đ 10 000 000 đ mỗi giao
dịch t i đ 2 000 000đ Hạn mức s ti n giao dịch trong ngày đ ợc g p chung với dịch vụ Chuyển
khoản)
V

: Quý khách là chủ tài khoản In ovin B nk đã đăng ký ịch vụ th nh toán h

mật khẩu chuyển khoản là 12345678 thực hi n th nh toán c ớc cho thuê

đ n và c
o trả s u

0989734997 soạn tin nhắn:
IVB TT VT 0989734997 gửi tới 8149
Nhận đ ợc tin nhắn củ 8149 với n i dung :
“Soan IVBXN 379FFF9912*E6457A88CE.Thay * bang ky tu thu 1 trong mat khau chuyen khoan
v gui 8149

x c nh n th nh to n ho

on cuoc IETTEL l 138 344 ND cho: 0989734997”

Quý khách thay * bằng ký tự thứ 3 trong mật khẩu của mình (là s 3) và chuyển tiếp (forward)
tin nhắn này tới s 8149:
“Soan IVBXN 379FFF99121E6457A88CE.Thay * bang ky tu thu 1 trong mat khau chuyen khoan
v gui 8149

x c nh n th nh to n ho

on cuoc IETTEL l 138 344 ND cho:0989734997”

Quý khách nhận đ ợc thông áo th nh toán thành công từ tổng đài 8149:
“Quy kh ch
on

th nh to n 138344 ND cuoc vi n thong i tt l cho so i n tho i 0989734997 C m

su ung ich vu So DT ho tro 1900555577”

HUỶ DỊCH VỤ


Để huỷ dịch vụ th nh toán hoá đ n Quý khách c thể nhắn tin theo cú pháp:
IVB HDK 4

gửi tới 8149

Hoặc đến quầy giao dịch yêu cầu huỷ sử dụng dịch vụ th nh toán hoá đ n


Để kiểm tr đã huỷ thành công dịch vụ th nh toán hoá đ n h y ch
IVB XDK

Quý khách soạn tin:

gửi tới 8149

Tin nhắn trả v từ tổng đài 8149 sẽ li t kê các dịch vụ mà hi n tại Quý khách đ ng đăng ký sử
dụng.
PHÍ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN HỖ TRỢ



Phí gửi tin nhắn SMS tới 8149: 1 000đ/ 1 tin nhắn (trừ trong tài khoản chính đi n thoại)



Phí giao dịch (trừ trong tài khoản Ngân hàng): Miễn phí



Hỗ trợ khách hàng:

-

Ngân hàng IndovinaBank: 083.8224.995/ 083.8210.776

-

VNPAY: 1900 555577

B. THANH TOÁN QUA INTERNET
Bước 1: Đăng ký
Quý khách đến PGD của Indovinabank và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking
Bước 2: Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập
Nhận trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qu m il tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào dịch
vụ Internet Banking củ I B đ i với khách hàng lần đầu đăng ký ịch vụ Internet Banking).
Bước 3: Đăng nhập
Khách hàng truy cập vào website https://ebanking.indovinabank.com.vn và đăng nhập vào dịch
vụ Internet Banking bằng tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập do IVB cung cấp.

Bước 4: Thực hiện dịch vụ

Chọn thương thức xác thực dịch vụ:
Khách hàng chọn mục „Giao dịch trực tuyến‟ và ph ng thức xác thực dịch vụ bằng SMS
(Authenticated by SMS) hoặc bằng Token (Authenticated by PKI) và bấm nút „Tiếp tục‟

Khách hàng chọn dạng thanh toán
Sau khi chọn mục „Giao dịch trực tuyến‟ và ph ng thức xác thực, khách hàng chọn dạng thanh
toán: „T an toán óa đơn’ với 02 d ch v ‘Thanh toán hóa đơn’ v ‘Nạp tiền điện thoại’

 Vấn tin cước thanh toán hóa đơn:
- Khách hàng chọn „Dịch vụ‟ và „Nhà cung cấp’ dịch vụ cần thanh toán.
- Khách hàng nhập „Mã khách hàng‟ và ấm nút „Vấn tin cước’.

H th ng sẽ hiển thị s ti n c ớc dịch vụ ch
còn nợ cước’ nếu c ớc dịch vụ là 0.

th nh toán hoặc thông áo „Quý khách không

Khách hàng cần kiểm tra lại thông tin dịch vụ ở mục „Nội dung thanh toán’ bao gồm: Mã
khách hàng, Họ và tên Địa chỉ, Kỳ thanh toán C ớc dịch vụ.
 Nạp tiền điện thoại:
- Khách hàng nhập s ti n cần nạp ở mục „Loại và số tiền’.
- Khách hàng nhập s đi n thoại cần nạp ti n ở mục „Mã khách hàng‟

Lưu giao dịch / Xác thực giao dịch
Sau khi hoàn tất vi c vấn tin c ớc hoặc soạn l nh nạp ti n đi n thoại, khách hàng sẽ l u gi o
dịch hoặc xác thực giao dịch bằng cách:
Lưu giao dịch:

Nhấn vào nút „Lưu bản nháp‟ khi đ gi o ịch sẽ đ ợc chuyển đến mục „Những giao
dịch đang chờ ký duyệt‟
Xác thực giao dịch:
- Nhấn nút „Tiếp tục‟
- Khách hàng sẽ nhập mật khẩu nhận qua SMS hoặc mật khẩu củ Tok n để xác thực
giao dịch
- Khi đ

l nh chuyển ti n đ ợc hoàn tất.

Bước 5: Xem trạng thái giao dịch
Khách hàng chọn mục „X m kết quả giao dịch‟ để xem trạng thái giao dịch

