HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL SACOMBANK
là dịch vụ VNPAY cung cấp cho các Ngân hàng để khách hàng của Ngân
hàng có thể dùng tài khoản củ

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 INTERNET BANKING
Bước 1: Chọn loại hóa đơn, nhà cung cấp dịch vụ cần thanh toán
Quý khách chọn <Thanh toán hóa đơn> trong dịch vụ <Thanh toán> trên menu <Danh mục
tác vụ>

Ch
h

ng tr nh xuất hi n màn hình <Thực hiện lệnh thanh toán> cho phép Quý khách chọn loại
đ n và công ty cung cấp dịch vụ c h

đ n cần thanh toán

Bước 2: Tạo lệnh thanh toán hóa đơn
Tùy theo yêu cầu của từng nhà cung cấp dịch vụ, Quý khách thực hi n nhập các thông tin của
h

đ n cần th nh toán theo các tr ờng thông tin hiển thị trên màn hình <Thực hiện lệnh thanh

toán>

Bước 3: Kiểm tra thông tin giao dịch đã tạo
Sau khi kiể

tr đầy đủ thông tin vừa nhập trên màn hình <Thực hiện lệnh thanh toán>, Quý

khách nhấn nút <Xác nhận> ch
thông tin l nh th nh toán đã tạo

ng tr nh hiển thị màn hình <Xác nhận thông tin> hiển thị



Nếu đồng ý thực hi n giao dịch, Quý khách nhấn nút <Xác nhận>



Nếu mu n th y đổi thông tin giao dịch, Quý khách nhấn nút <Quay về> để trở lại màn
hình <Thực hiện lệnh thanh toán> đi u chỉnh thông tin. Sau khi thực hi n đi u chỉnh
thì Quý khách phải nhấn nút <Xác nhận> để tiếp tục thực hi n giao dịch.



Sau khi xác nhận giao dịch ch

ng tr nh sẽ hiển thị màn hình <Xác thực> để Quý khách

thực hi n xác thực giao dịch
Bước 4: Xác thực giao dịch
Tùy theo giải pháp thiết bị xác thực

à Quý khách đã đăng ký sử dụng, h th ng

InternetBanking sẽ xử lý và hiển thị n i ung t

ng ứng để Quý khách thực hi n xác thực giao

dịch:


Với loại hình xác thực SMS: h th ng sẽ tự đ ng gửi <Mã xác thực> vào s đi n thoại di
đ ng Quý khách đăng ký



Với loại hình xác thực Token: Quý khách nhấn nút trên thiết bị để lấy <Mã xác thực>

o 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.
o Tr ờng hợp Quý khách cần đi u chỉnh thông tin, nhấn nút <Quay lại> để trở lại các
màn hình tạo l nh giao dịch và thực hi n đi u chỉnh.
o Tr ờng hợp Quý khách không mu n tiếp tục thực hi n giao dịch, Quý khách chọn
chức năng <Thanh toán hóa đơn> trên thanh menu <Danh mục dịch vụ> để thực
hi n tạo l nh khác.
Sau khi giao dịch đ ợc thực hi n thành công ch

ng tr nh sẽ hiển thị màn hình thông báo:

Tùy theo từng nhà cung cấp dịch vụ cụ thể, Quý khách có thể sử dụng dịch vụ nhắc nợ tự đ ng
hoặc cài sẵn l nh thanh toán bằng cách đăng ký ịch vụ sau khi thực hi n th nh toán h
thành công (với tên gợi nhớ do Quý khách tự tạo)

Bước 5: Quý khách có thể thực hi n th nh toán nh nh các h
Chọn vào pop-up ngoài

đ n đã cài đặt bằng cách

àn h nh khi đăng nhập Inernet Banking

đ n

Bước 6: Quý khách có thể xem thông tin các giao dịch đã tạo tại <Lệnh thanh toán đã thực
hiện>

PHÍ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN HỖ TRỢ
Phí giao dịch (trừ trong tài khoản Ngân hàng): Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng:
-

Ngân hàng Sacombank: 1900 5555 88

-

VNPAY: 1900 55 55 77

