HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL NAM A BANK
là dịch vụ VNPAY cung cấp cho các Ngân hàng để khách hàng của Ngân
hàng có thể dùng tài khoản củ m nh th nh toán cho các h

đ n đi n thoại i đ ng trả s u đi n

thoại c định ADSL …) qu các kênh th nh toán củ ngân hàng S ti n ị trừ trong tài khoản
đúng ằng s ti n c ớc khách hàng sử dụng h

đ n

A. THANH TOÁN QUA SMS BANKING
1.

Đăng ký sử dụng



Quý khách c tài khoản thanh toán tại Nam A Bank



Quý khách đ ng k
2.

ịch vụ SMS Banking của tại Nam A Bank.

Hướng dẫn truy vẫn nợ cước

Để truy vấn thông tin hoá đ n nợ c ớc, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp:
NAB TV MãNhàCungCấp MãKháchHàng gửi tới 8149
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:
“N m B nk SMS: Quy kh ch co ho
3.

on no voi so tien l [So tien]VND Hotline 19006679”

Hướng dẫn thanh toán

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

STT D c
1



NAB: là từ khoá của Nam A Bank



TT: là mã dịch vụ th nh toán hoá đ n



MãNhàCungCấp và MãKháchHàng đ ợc quy định nh s u:

ụ

Th nh toán c ớc

M n

c ng cấp

MãKháchHàng

i đ ng trả s u mạng MB

S đi n thoại

i đ ng trả sang mạng VNHCM

S đi n thoại

MobiFone
2

Th nh toán c ớc

Vinaphone HCM
3

Th nh toán c ớc

i đ ng trả sang mạng VT

S đi n thoại

Viettel
4

Th nh toán c ớc ADSL Viettel

ADSLVT

Account ADSL

5

Th nh toán c ớc HomePhone Viettel

PHONEVT

S đi n thoại

PSTNVT

S đi n thoại

6

Th nh toán c ớc đi n thoại c định

STN)

Viettel

7

Th nh toán đi n thoại c định VNPT HCM

PHONEVNPTHCM S đi n thoại

8

Th nh toán c ớc ADSL VNPT HCM

ADSLVNPTHCM

Account ADSL

VNHP

S đi n thoại

ADSLVNPTHP

Account ADSL

PHONEVNPTHP

S đi n thoại
Account ADSL

9
10
11

Th nh toán c ớc

i đ ng trả sang mạng

Vinaphone Hải Phòng
Th nh toán c ớc ADSL VNPT Hải Phòng
Th nh toán đi n thoại c

định VNPT Hải

Phòng

12

Th nh toán c ớc ADSL FPT Telecom

ADSLFPT

13

Th nh toán hoá đ n ti n đi n

EVN

14

Thanh toán vé máy bay

VEMB

Code vé

15

Th nh toán h

CNGD

Mã danh bạ

đ n ti n n ớc Gi Định

Mã KH ghi trên
hoá đ n đi n

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:
“N m B nk SMS : Quy kh ch th nh to n ho

on cho [m KH] voi so tien [So tien] VND Nh n

NAB XNTT [ma xac nhan] de xac nhan giao dich. Hotline 19006679 "
Quý khách thực hi n xác nhận gửi tới 8149:

“N m B nk SMS: Th nh to n ho

on thanh cong, tong so tien la [So tien] VND. Cam on quy

khach da su dung dich vu cua Ngan hang Nam A. Hotline 19006679 "
V

ụ: Qu khách là chủ tài khoản NamAB nk đ đ ng k

hi n th nh toán c ớc cho thuê

ịch vụ th nh toán h

đ n và thực

o trả s u 0989734997 soạn tin nhắn:

NAB TT VT 0989734997 gửi tới 8149
Nhận đ ợc tin nhắn củ 8149 với n i dung :
“N m B nk SMS : Quy kh ch th nh to n ho

on cho 0989734997 voi so tien 246 387 VND Nh n

NAB XNTT 123456 de xac nhan giao dich. Hotline 19006679 "
Quý khách thực hi n xác nhận gửi tới 8149:
“NAB XNTT 123456”
Quý khách nhận đ ợc thông áo th nh toán thành công từ tổng đài 8149:
“N m B nk SMS: Th nh to n ho

on th nh cong tong so tien l 246 387 VND. Cam on quy

khach da su dung dich vu cua Ngan hang Nam A. Hotline 19006679 "


Trường hợp đặc biệt: Để yêu cầu thanh toán cho mã nhà cung cấp là EVNHCM, khách
hàng thực hi n nh s u:

 Để yêu cầu thanh toán cho tất cả các hoá đ n nợ c ớc, khách hàng nhắn tin theo cú pháp:
NAB TT MãNhàCungCấp MãKháchHàng gửi 8149
 Để yêu cầu thanh toán cho từng hoá đ n riêng lẻ, khách hàng nhắn tin theo cú pháp:
NAB TT MãNhàCungCấp M K ác H ng M HoáĐơn gửi 8149
Lư ý:
- Khách hàng có thể vấn tin c ớc s thuê
- Với dịch vụ th nh toán h

o ng ời khác.

đ n hi n tại đ ng triển khai tại quầy và sms banking thì Nam A

Bank không giới hạn s ti n thanh toán trong 1 ngày.
B. THANH TOÁN QUA INTERNET BANKING
1.

Đăng ký sử dụng



Quý khách c tài khoản thanh toán tại Nam A Bank



Quý khách đ ng k
2.

ịch vụ SMS Banking của tại Nam A Bank.

Hướng dẫn thanh toán

Để thực hi n th nh toán h

đ n khách hàng nhập đầy đủ thông tin:



Chọn khách hàng: m khách hàng đ ng k



Chọn ng ời lập h

ịch vụ Internet Banking

đ n: chọn ng ời lập h

đ n cần th nh toán mà khách hàng đ đ ng

ký.


Chọn tài khoản: chọn s tài khoản củ khách hàng ùng để th nh toán cho h



S h



Ngày lập h



S ti n thanh toán: tổng s ti n cần th nh toán theo h



Nhấn <Xác Nhận> để xác minh lại thông tin.

đ n: nhập s h

đ n này

đ n cần thanh toán

đ n: ngày ghi trên h

đ n
đ n

Kiểm tra lại thông tin s u đ nhấn <Xác Nhận>. Xuất hi n màn hình yêu cầu phê duy t cho giao
dịch. Khách hàng nhập 2 ký tự đ ợc lấy ngẫu nhiên từ mật khẩu giao dịch của khách hàng. Vị trí
của ký tự đ ợc hiển thị phía trên ô nhập mật khẩu.

Nhấn <Xác Nhận> để phê duy t cho giao dịch này.
Xuất hi n kết quả giao dịch.
Khách hàng kiểm tra lại thông tin và Click nút <Đồng Ý> để hoàn tất

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 TMCP Nam A: 1900 6679

-

VNPAY: 1900 55 55 77

