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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG LIÊN KẾT, THANH TOÁN, 

NẠP HOẶC RÚT TIỀN VÍ ĐIỆN TỬ MOCA BẰNG THẺ  

GHI NỢ NỘI ĐỊA DO EXIMBANK PHÁT HÀNH 

 

I. ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 

1. Khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ nội địa do Eximbank phát hành (không bao gồm thẻ phụ) và đã 

đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến (Ecommerce) tại Eximbank. 

2. Khách hàng sở hữu thiết bị di động có hỗ trợ ứng dụng MOCA hoặc ứng dụng của đối tác 

chiến lược theo quy định từng thời kỳ của MOCA. 

3. Khách hàng sử dụng ứng dụng MOCA hoặc ứng dụng của đối tác chiến lược theo quy định 

từng thời kỳ của MOCA để thực hiện liên kết thẻ và thực hiện giao dịch thanh toán hàng 

hoá/dịch vụ, nạp/rút ví điện tử Moca bằng thẻ đã liên kết. 

 

II.  HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG MOCA: 
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Hoặc tham khảo Link hướng dẫn cài đặt: 

https://www.moca.vn/ho-tro/huong-dan.html 
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III. HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT THẺ TRÊN ỨNG DỤNG MOCA HOẶC ỨNG DỤNG ĐỐI 

TÁC CỦA MOCA: 

 

1. LIÊN KẾT THẺ:  Khách hàng phải mở Wifi/2G/3G/4G trước khi thực hiện. 

 

A.    ỨNG DỤNG MOCA: 

 

Bước 1:  Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Moca. 

 

Bước 2: Có 2 cách thực hiện việc liên kết thẻ 

 

     

Cách 1:  

Chọn biểu tượng thẻ. 

Cách 2:  

Chọn biểu tượng “Cá nhân”. 

Hoặc 

Chọn biểu tượng “Thẻ”. 
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Bước 3: Có 2 cách để nhập số thẻ vào ứng dụng Moca. 

 

                         

 

Bước 4: Nhập thông tin tên chủ thẻ                    Bước 5: 

  

                  

 

 

Nhập thủ công số 

thẻ cần liên kết. 

 Nhập tên chủ  thẻ. 

 Nhấn nút “Tiếp tục”. 

Hoặc 

Chọn biểu tượng máy ảnh, đưa 

mặt trước thẻ vào khung và giữ  

vài giây để thực hiện scan số thẻ. 

 

Nhận và nhập mã OTP từ Eximbank 

gửi đến số điện thoại quý khách đã 

đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

 Nhận và nhập mã OTP từ  

Eximbank gửi để xác thực. 

 Nhấn nút “Xác thực”. 
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Bước 6: Ứng dụng thông báo liên kết thẻ thành công và thẻ đã sẵn sàng để sử dụng. 

 

             

B. ỨNG DỤNG GRAB: 

Bước 1: Khách hàng cài đặt, mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của 

Grab. 

Bước 2: thực hiện theo các bước 

 

Ứng dụng thông báo liên kết 

thẻ vào Ví điện tử thành công. 

Ứng dụng thể hiện 

thẻ đã liên kết. 
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2. XOÁ THẺ ĐÃ LIÊN KẾT:  Khách hàng phải mở Wifi/2G/3G/4G trước khi thực hiện. 

 

A. TỪ ỨNG DỤNG MOCA: 

Bước 1: Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Moca. 

Bước 2: Các bước thực hiện xoá thẻ đã liên kết 

                               

1. Chọn biểu tượng thẻ. 2. Chọn thẻ đã liên kết cần xoá. 
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Bước 3: Thẻ đã liên kết được xoá trên ứng dụng. 

 

 

 

 

3. Nhấn nút “Xoá”. 4. Nhấn nút “Đồng ý”. 
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B. TỪ ỨNG DỤNG GRAB: 

 

Bước 1: Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Grab. 

Bước 2: Các bước thực hiện xoá thẻ đã liên kết 

                              

                          

            

1. Chọn mục “moca Số dư”. 

1’. Chọn biểu tượng “Thanh toán”. 

Hoặc 

2. Chọn biểu tượng thẻ. 

3. Chọn số thẻ cần xoá. 4. Nhấn nút “Xoá”. 
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3. THANH TOÁN BẰNG THẺ ĐÃ LIÊN KẾT: 

 

A. TRÊN ỨNG DỤNG MOCA: 

Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Moca. Chọn hàng 

hoá/dịch vụ cần sử dụng và thực hiện thanh toán. 

                         

5. Nhấn nút “Xoá thẻ”. 

Bước 3: Thẻ đã 

liên kết được xoá 

khỏi ứng dụng. 
 

2. Chọn nguồn tiền 

thanh toán. 
1. Chọn hàng hoá/dịch 

vụ cần thanh toán. 
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3. Chọn nguồn tiền 

thanh toán từ thẻ. 

4. Nhấn nút “Thanh toán” 

để xác nhận thanh toán. 

5. Khách hàng được cung 

cấp hàng hoá/dịch vụ. 
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B. TRÊN ỨNG DỤNG GRAB: 

       Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Grab. Chọn 

hàng hoá/dịch vụ cần sử dụng và thực hiện thanh toán. 

       Hiện khách hàng chỉ thực hiện thanh toán nguồn tiền từ thẻ đã liên kết trên ứng dụng qua các 

dịch vụ của Grab như: di chuyển (GrabBike, GrabCar), giao nhận hàng hóa (GrabExpress), giao nhận 

thức ăn (GrabFood). Các dịch vụ này có thể thay đổi tuỳ chính sách của Moca và Grab theo từng thời 

kỳ. 

                          

                               

 

1. Khách hàng chọn hàng 

hoá/dịch vụ cần sử dụng. 

2. Chọn nguồn thanh toán 

từ thẻ đã liên kết. 

3. Nhấn nút 

“Đặt đơn” để 

thanh toán. 

4. Hàng hoá/dịch 

vụ được thanh 

toán từ thẻ đã 

liên kết. 
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4. NẠP/RÚT VÍ ĐIỆN TỬ BẰNG THẺ ĐÃ LIÊN KẾT: 

 

A. TRÊN ỨNG DỤNG MOCA: 

     Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Moca.  

                         

               

1. Chọn hàng  biểu tượng 

“Cá nhân”. 2. Chọn mục “Ví điện tử 

Moca”. 

3. Chọn mục:  

 Nạp tiền: để nạp tiền từ thẻ đã 

liên kết vào Ví điện tử. 

 Rút tiền: rút tiền từ Ví điện tử 

Moca về thẻ đã liên kết. 
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4. Nhập số tiền  

    cần Nạp/Rút. 

 

5. Nhấn nút: 

 “Nạp tiền”.  

Hoặc 

 “Rút tiền”. 

 

Để xác nhận 

giao dịch. 

6. Thông báo 

giao dịch 

thực hiện 

thành công. 
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B. TRÊN ỨNG DỤNG GRAB: 

Khách hàng mở và thực hiện đăng nhập ứng dụng theo quy định từng thời kỳ của Grab. 

            

                

1. Chọn mục “Nạp tiền”. 2. Chọn nguồn nạp tiền 

từ thẻ đã liên kết. 

2’. Chọn rút tiền về thẻ 

đã liên kết. 

3. Nhập số tiền 

và nhấn nút 

để xác nhận 

Nạp tiền 

hoặc Rút 

tiền. 

 

Hoặc 
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Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao 

dịch gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài 18001199 của Eximbank để được hỗ trợ. 

 

4.Nhấn nút 

“Xác nhận” 

để xác nhận 

lại Nạp tiền 

hoặc Rút 

tiền. 

 

5. Thông báo 

Nạp tiền 

hoặc Rút tiền 

thành công. 

 


