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I. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG MOBILE BANKING CỦA EXIMBANK
1. Giới thiệu chung
Eximbank Mobile Banking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động thông minh giúp khách hàng giao dịch với
ngân hàng mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng do Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) hợp tác phát triển, thích hợp với tất cả các hệ điều
hành iOS, Android, chạy trên mọi thiết bị điện tử smartphone, máy tính bảng,… có kết nối 3G/ Wifi/ GPRS.
2. Các chức năng, dịch vụ trên Eximbank Mobile Banking
Các chức năng, dịch vụ trên Eximbank Mobile Banking được chia làm 2 loại tương ứng với các màn hình chính
trên ứng dụng, bao gồm: Dịch vụ tài chính và Tiện ích, cài đặt. Cụ thể:
Tiện ích, cài đặt
 Cài đặt TouchID
 Quản lý danh bạ
 Đổi mật khẩu
 Khóa màn hình
 Lãi suất tiết kiệm
 Tỷ giá ngoại tệ
 ATM/Chi nhánh
 Khuyến mãi
 Góp ý
 Đọc báo
 Giá vàng
 Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
 Chức năng OTT
 Nút truy cập nhanh

Dịch vụ tài chính
 Tài khoản
 Chuyển tiền
 Tiết kiệm
 Thẻ
 Vé máy bay
 Đặt phòng khách sạn
 Vé tàu
 QR Pay
 Thanh toán hóa đơn
 Nạp tiền điện thoại
 Vé xem phim
 Vé xe
 Vnshop
 Nhật ký giao dịch
 Đăng ký dịch vụ
3. Điều kiện sử dụng

Để có thể sử dụng dịch vụ Eximbank Mobile Banking, khách hàng cần:






Có tài khoản thanh toán mở tại Eximbank;
Có thiết bị di động gồm điện thoại, máy tính bảng (Giao diện máy tính bảng được resize) tương thích với
các hệ điều hành Android 4.3 trở lên, hệ điều hành iOS 9.0 trở lên, có thể kết nối với Internet (Thông qua
GPRS/3G/Wifi);
Số điện thoại đăng ký Eximbank Mobile Banking đã đăng ký sử dụng dịch vụ Eximbank SMS Banking;
Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Eximbank Mobile Banking.

4. Hướng dẫn tải và cài đặt ứng dụng
Bước 1: Truy cập vào App Store đối với hệ điều hành iOS, CH Play Store đối với hệ điều hành Android.
Bước 2: Tìm kiếm Ứng dụng bằng cách gõ cụm từ “Eximbank” hoặc “Eximbank Mobile Banking” vào ô tìm
kiếm.
Bước 3: Nhấn vào icon
trên thiết bị

của ứng dụng Eximbank Mobile Banking, chọn “Install/Cài đặt” để cài đặt ứng dụng
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Bước 4: Sau khi tải và cài đặt ứng dụng thành công, KH đã có thể bắt đầu sử dụng các tiện ích mà ứng dụng mang
lại.
Sau khi cài thành công, nhấn icon

trên thiết bị để truy cập vào trang chủ của ứng dụng. Màn hình hiển thị:

iOS

Android

5. Hướng dẫn đăng nhập kích hoạt thiết bị và một số cài đặt cơ bản
5.1. Kích hoạt ứng dụng
Sau khi tải và cài đặt ứng dụng thành công, quý khách kích hoạt ứng dụng theo các bước sau:
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Bước 1:
Mở ứng dụng, ứng dụng
hiển thị Màn hình chính,
chọn Đăng nhập

Bước 2:
Ứng dụng hiện màn hình
Đăng nhập, KH thực
hiện:
- Nhập số điện thoại đã
đăng ký Mobile Banking
tại ngân hàng (số điện
thoại này chưa kích hoạt
ứng dụng Eximbank
Mobile Banking)
- Nhập vào mật khẩu
được ngân hàng gửi tới
email khi đăng ký dịch
vụ tại quầy giao dịch.
- Nhấn “Đăng nhập”.

Bước 3:
Ứng dụng hiện màn hình
Đặt mật khẩu mới, KH
thực hiện:
- Nhập mật khẩu mới:
mật khẩu mới muốn
dùng.
- Nhập lại mật khẩu
mới trùng với mật khẩu
đã nhập ở trên.
- Nhập OTP là chuỗi
gồm 8 ký tự số được gửi
SMS đến số điện thoại
đăng ký
- Nhấn “Xác nhận”.

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị Màn
hình chính.

Chú ý: Mật khẩu yêu cầu độ dài tối thiểu là 8 ký tự, phân biệt hoa thường, bao gồm cả chữ cái, số và ký tự đặc
biệt (trừ dấu cách).
5.2. Đăng nhập ứng dụng
Sau khi kích hoạt ứng dụng thành công, tại các lần đăng nhập tiếp theo, quý khách thực hiện như sau:
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Bước 1:
Mở ứng dụng Eximbank
Mobile banking tại thiết
bị.
Ứng dụng hiển thị Màn
hình chính, chọn Đăng
nhập

Bước 2:
Tại màn hình Đăng
nhập, KH thực hiện đủ
các bước:
- Nhập vào Số điện thoại
đã kích hoạt Mobile
Banking
- Nhập vào Mật khẩu
quý khách đã đặt.
- Nhấn “Đăng nhập” để
đăng nhập tài khoản.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị Màn
hình chính.

5.3. Đăng nhập trên thiết bị khác
Khi đăng nhập sử dụng ứng dụng trên thiết bị khác, quý khách làm theo các bước sau:

6

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1:
Mở ứng dụng trên thiết
bị, tại màn hình Đăng
nhập, nhập SĐT và mật
khẩu, nhấn Đăng nhập

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị Màn
hình Xác nhận.
- Nhập OTP là chuỗi
gồm 8 ký tự số được gửi
SMS đến số điện thoại
đăng ký.
- Nhấn “Xác nhận”.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị Màn
hình chính.
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5.4. Quên mật khẩu

Bước 1:
Mở ứng dụng trên thiết
bị, tại màn hình Đăng
nhập, KH nhấn “Quên
mật khẩu?”

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Xác nhận thông tin
khách hàng
KH nhập Họ tên, Email
và SĐT đăng ký

Bước 3:
Nhập mã OTP đã được
gửi về SĐT đăng ký,
nhấn Xác nhận

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Đăng nhập

Bước 6:
Hiển thị màn hình Kích
hoạt ứng dụng, KH đặt lại

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình chính đã đăng nhập
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Bước 4:
Màn hình hiển thị popup
thông báo mật khẩu mới
đã được gửi về Email.
Nhấn Đồng ý tắt popup
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KH nhập SĐT và nhập
vào mật khẩu là mật khẩu
mới đã được gửi về
Email, nhấn Đăng nhập

mật khẩu mới, nhập mã
OTP đã được gửi về SĐT
Nhấn Xác nhận

5.5. Thay đổi ảnh đại diện

Bước 1:
Tại màn hình chính,
Nhấn vào icon Ảnh đại
diện

Bước 2:
Màn hình hiển thị Menu
mở rộng, chọn Thay đổi
ảnh đại diện

Bước 3:
Màn hình hiển thị 3 hình
thức mà ứng dụng hỗ trợ
chọn ảnh. KH chọn một
trong 3 hình thức và thực
hiện chọn và căn chỉnh
ảnh phù hợp theo khung.

9

Bước 4:
Hoàn tất căn chỉnh, ứng
dụng hiển thị màn hình
chính
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5.6. Thoát ứng dụng

Bước 1:
Tại màn hình chính,
Nhấn vào icon Ảnh đại
diện

Bước 2:
Màn hình hiển thị Menu
mở rộng, chọn Thoát
ứng dụng

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị Pop-up
“Quý khách có chắc chắn
muốn thoát phiên đăng
nhập?”
 Đóng
 Đồng ý
 Nhấn Đồng ý
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Bước 4:
Ứng dụng đăng xuất tài
khoản đang sử dụng và
hiển thị màn hình đăng
nhập.
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II. CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRÊN MOBILE BANKING
1. Tài khoản

Bước 1:
Bước 2:
Để thực hiện tra cứu, Quý khách chọn chức năng Tài Chuyển sang màn hình
khoản tại Màn hình chính hoặc nhấn Xem thêm ở Thông tin tài khoản.
Dịch vụ tài chính và chọn Tài khoản
- Chọn nút
để hiển
thị mã QR cho người
khác thanh toán
- Chọn Danh sách thẻ để
xem danh sách thẻ của
Quý khách
>> Nhấn vào một tài
khoản trong Danh sách
tài khoản của Quý khách
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Bước 3:
Ứng dụng chuyển sang màn
hình Tổng quan tài khoản
bao gồm 2 tab thông tin như
sau:
- Chi tiết giao dịch: hiển thị
mặc định, bao gồm Danh
sách các giao dịch đã thực
hiện của tài khoản.
- Thông tin thêm: hiển thị
các thông tin chi tiết của tài
khoản đã chọn.
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2. Chuyển tiền
2.1. Chuyển tiền trong hệ thống

Bước 1:
Để thực hiện chuyển tiền, Quý khách chọn chức năng
Chuyển tiền tại Màn hình chính hoặc bằng một
trong 03 cách sau:
- Chọn icon
- Chọn Chuyển tiền tại màn hình chính
- Nhấn Xem thêm ở Dịch vụ tài chính và chọn
Chuyển tiền

Bước 2:
Màn hình hiện Phạm vi
chuyển tiền bao gồm:
- Eximbank
- Ngân hàng khác
>>Chọn Eximbank để
chuyển tiền trong hệ
thống
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Bước 3:
Ứng dụng hiển thị danh
sách các loại Chuyển tiền
trong hệ thống và Danh
sách chuyển tiền gần đây.
Danh sách các loại Chuyển
tiền trong hệ thống bao
gồm:
- Chuyển tiền cùng chủ tài
khoản
- Chuyển tiền khác chủ tài
khoản
- Chuyển tiền đến số thẻ
- Chuyển tiền đến số
CMND/HC
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2.1.1. Chuyển tiền cùng chủ tài khoản

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền cùng
chủ tài khoản tại màn
hình Chuyển tiền trong hệ
thống

Bước 2:
Tại màn hình khởi tạo
Chuyển tiền cùng chủ
tài khoản thực hiện chọn
và điền vào đầy đủ các
thông tin:
- Tài khoản trích chuyển
- Tài khoản thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục (nút
chỉ sáng khi đã điền đủ
thông tin).

Bước 3:
Kiểm tra thông tin giao
dịch và phí giao dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
Nút Thưc hiện giao dịch
khác: nhấn vào hiển thị
màn hình khởi tạo GD
chuyển khoản cùng chủ
khác.

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking
2.1.2. Chuyển tiền khác chủ tài khoản

Bước 1:
Quý khách chọn Chuyển
tiền khác chủ tài khoản
tại màn hình Chuyển tiền
trong hệ thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình khởi
tạo Chuyển tiền khác chủ
tài khoản, thực hiện chọn
và điền vào đầy đủ các
trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục (nút
chỉ sáng khi đã điền đủ
thông tin).

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình thông tin giao dịch
và phí giao dịch.
KH Nhập OTP (đã được
gửi đến số điện thoại
đăng ký) và nhấn Thực
hiện
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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2.1.3. Chuyển tiền đến số thẻ

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền đến số
thẻ tại màn hình Chuyển
tiền trong hệ thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình khởi
tạo Chuyển tiền đến số
thẻ, thực hiện chọn và
điền vào đầy đủ các
trường:
- Thôn g tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục

Bước 3:
Hiển thị thông tin giao
dịch và phí giao dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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2.1.4. Chuyển tiền đến số CMND/HC

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền đến
CMND/HC tại màn hình
Chuyển tiền trong hệ
thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình khởi
tạo Chuyển tiền đến
CMND/HC, thực hiện
chọn và điền vào tất cả
các trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Hiển thị thông tin giao
dịch và phí giao dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking
2.2. Chuyển tiền ngoài hệ thống

Bước 1:
Để thực hiện chuyển tiền, Quý khách chọn chức năng
Chuyển tiền tại Màn hình chính hoặc bằng một
trong 03 cách sau:
- Chọn icon
- Chọn Chuyển tiền tại màn hình chính
- Nhấn Xem thêm ở Dịch vụ tài chính và chọn Chuyển
tiền

Bước 2:
Màn hình hiện Phạm vi
chuyển tiền bao gồm:
- Eximbank
- Ngân hàng khác
>>Chọn Ngân hàng
khác để chuyển tiền
ngoài hệ thống
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Bước 3:
Ứng dụng hiển thị danh sách
các loại Chuyển tiền ngoài
hệ thống và Danh sách
chuyển tiền gần đây.
Danh sách các loại Chuyển
tiền ngoài hệ thống bao
gồm:
- Chuyển tiền thường đến tài
khoản
- Chuyển tiền thường nhận
bằng CMND/HC
- Chuyển tiền nhanh theo số
tài khoản
- Chuyển tiền nhanh ngoài
hệ thống theo số thẻ
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2.2.1 Chuyển tiền thường đến tài khoản

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền
thường đến tài khoản tại
màn hình Chuyển tiền
ngoài hệ thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình
Chuyển tiền thường đến
tài khoản, thực hiện chọn
và điền vào đầy đủ các
trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị thông
tin giao dịch và phí giao
dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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2.2.2. Chuyển tiền thường bằng CMND/HC

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền
thường bằng
CMND/HC tại màn hình
Chuyển tiền ngoài hệ
thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình khởi
tạo Chuyển tiền thường
nhận bằng CMND/HC,
thực hiện chọn và điền
vào tất cả các trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị thông
tin giao dịch và phí giao
dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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2.2.3. Chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống theo số thẻ

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Chuyển tiền nhanh
theo số thẻ tại màn hình
Chuyển tiền ngoài hệ
thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình
Chuyển tiền nhanh theo
số thẻ, thực hiện chọn và
điền vào tất cả các
trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng,
chọn Nút Kiểm tra (bắt
buộc), ứng dụng hiển thị
thông tin tương ứng của
mã khách hàng này.
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị thông
tin giao dịch và phí giao
dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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2.2.4. Chuyển tiền nhanh theo số tài khoản

Bước 1:
Quý khách hàng chọn
chức năng Chuyển tiền
nhanh theo số tài khoản
tại màn hình Chuyển tiền
ngoài hệ thống

Bước 2:
Hiển thị màn hình
Chuyển tiền nhanh theo
số tài khoản, thực hiện
chọn và điền vào tất cả
các trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin thụ hưởng,
chọn Nút Kiểm tra (bắt
buộc), ứng dụng hiển thị
thông tin tương ứng của
mã khách hàng này.
- Thông tin giao dịch
- Thông tin phí dịch vụ
Nhấn nút Tiếp tục

Bước 3:
Màn hình hiển thị thông
tin giao dịch và phí giao
dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện.
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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3. Tiết kiệm

Bước 1:
Chọn chức năng Tiết
kiệm tại màn hình chính
bằng một trong 02 cách

Bước 2:
Chuyển sang màn hình
các chức năng Tiết kiệm
trực tuyến bao gồm các
loại dịch vụ như sau:
- Mở tài khoản gửi có kỳ
hạn
- Tất toán tài khoản gửi
có kỳ hạn
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3.1. Mở tài khoản tiết kiệm

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Mở tài khoản gửi
có kỳ hạn tại màn hình
Tiết kiệm

Bước 2:
Chuyển sang màn hình
khởi tạo Mở tài khoản
tiền gửi có kỳ hạn, thực
hiện chọn và điền vào
đầy đủ các trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin dịch vụ
- Thông tin giao dịch
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Hiển thị thông tin giao
dịch
Nhập OTP (đã được gửi
đến số điện thoại đăng
ký) và nhấn nút Thực
hiện.

Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.

Chú ý:
 Loại tiền của tài khoản trích chuyển có thể là tiền VND hoặc ngoại tệ.
 Loại tiền của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn là tiền VND hoặc ngoại tệ tương ứng.
 Số tiền giao dịch (từ TK trích chuyển sang TK tiền gửi có kỳ hạn) là cùng loại tiền (cùng VND hoặc cùng
loại ngoại tệ) hoặc khác loại tiền (từ ngoại tệ sang VND)
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3.2. Tất toán tài khoản tiết kiệm

Bước 1:
Quý khách chọn chức
năng Tất toán tài khoản
tiền có kỳ hạn tại màn
hình Tiết kiệm

Bước 2:
Hiển thị màn hình khởi
tạo Tất toán tài khoản
tiền gửi có kỳ hạn, thực
hiện chọn và điền vào tất
cả các trường:
- Thông tin trích chuyển
- Thông tin giao dịch
- Thông tin thụ hưởng
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị thông
tin giao dịch
KH Nhập mật khẩu
đăng nhập ứng dụng
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Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo giao dịch
thành công hoặc không
thành công.
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4. Thẻ

Bước 1:
Để thực hiện chuyển tiền, Quý khách chọn chức năng
Thẻ tại Màn hình chính hoặc Nhấn Xem thêm ở Dịch
vụ tài chính và chọn Thẻ

Bước 2:
Hiển thị màn hình chức
năng Dịch vụ thẻ bao
gồm các dịch vụ như sau:
- Thanh toán dư nợ sao
kê thẻ tín dụng
- Truy vấn hạn mức còn
lại của thẻ quốc tế
- Mở/Khóa thẻ
- Đề nghị cấp lại PIN thẻ
- Đề nghị thay đổi thông
tin nhận sao kê
- Đăng ký phát hành thẻ
- Đăng ký dịch vụ SMS
Alert thẻ quốc tế
- Đăng ký dịch vụ 3D
Secure
- Đăng ký thanh toán trực
tuyến bằng thẻ nội địa
- Đăng ký dịch vụ
mở/khóa thẻ nội địa bằng
SMS

5. Vé máy bay
Đặt vé máy bay nội địa
 Khứ hồi
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Bước 3:
Chọn dịch vụ, hiển thị màn
hình dịch vụ
KH thực hiện điền và chọn
đầy đủ thông tin theo yêu
cầu để thực hiện chức năng
mong muốn.

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng, KH chọn
chức năng Đặt Vé máy
bay

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị popup
Thông báo:
+ Nhấn Từ chối, tắt popup
+ Nhấn Đồng ý, chuyển
sang MH Đặt vé máy bay

Bước 3:
KH chọn Đặt vé máy
bay Nội địa
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình: Đặt vé máy bay nội
địa.
KH chọn Tab Khứ hồi
KH nhập/chọn các thông
tin điểm đi/điểm đến, ngày
đi/ngày về, số lượng người
lớn/trẻ em/em bé, chọn
Hãng hàng không ưa thích
và nhấn Tìm chuyến bay
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình danh sách chuyến
bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn Đặt vé
Lưu ý:
+ KH có thể sắp xếp
chuyến bay theo yêu cầu
+ Xem chi tiết giá trước
khi Đặt vé

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin đặt vé.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ, thông tin
hành khách và nhấn Tiếp
tục

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Xác nhận chuyến
bay.
KH kiểm tra lại thông tin
và chọn hình thức thanh
toán
+ Nếu KH chọn Thanh
toán: Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin thanh
toán vé.
+ Nếu KH chọn Thanh
toán sau: Ứng dụng hiển
thị màn hình kết quả đặt
vé

 Một chiều

27

Bước 8:
Hoàn tất giao dịch đặt vé.
Nhấn nút Home để di
chuyển về màn hình chính
hoặc nhấn nút Hoàn tất về
màn hình đặt vé.
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng, KH chọn
chức năng Đặt vé máy
bay

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị popup
Thông báo

Bước 3:
KH chọn Đặt vé máy
bay Nội địa

+ Nhấn Đóng, tắt popup
+ Nhấn Đồng ý, chuyển
sang MH Đặt vé máy bay
nội địa
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình: Đặt vé máy bay nội
địa.
KH chọn Tab Một chiều
KH nhập/chọn các thông
tin điểm đi/điểm đến, ngày
đi, số lượng người lớn/trẻ
em/em bé, chọn Hãng
không ưa thích và nhấn
Tìm chuyến bay.
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chuyến
bay.
KH chọn chuyến bay
phù hợp và nhấn Đặt vé.
Lưu ý:
+ KH có thể sắp xếp
chuyến bay theo yêu cầu
+ Xem chi tiết giá trước
khi Đặt vé

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin đặt vé.
KH thực hiện nhập các
Thông tin liên hệ, thông
tin hành khách và nhấn
Tiếp tục

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Xác nhận chuyến
bay.
KH kiểm tra lại thông tin
và chọn hình thức thanh
toán
+ Nếu KH chọn Thanh
toán: Ứng dụng hiển thị
màn hình Thông tin thanh
toán vé.
+ Nếu KH chọn Thanh
toán sau: Ứng dụng hiển
thị màn hình kết quả đặt
vé

Bước 8:
Hoàn tất giao dịch đặt vé.
Nhấn nút Home để di
chuyển về màn hình chính
hoặc nhấn nút Hoàn tất về
màn hình đặt vé

6. Đặt phòng khách sạn
6.1. Đặt và thanh toán phòng khách sạn
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt và thanh toán phòng khách sạn thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Đặt phòng khách
sạn

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị popup
Thông báo
+ Nhấn Từ chối tắt
popup
+ Nhấn Đồng ý chuyển
sang MH Đặt phòng
khách sạn

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình: Đặt phòng khách
sạn
KH nhập/chọn các thông
tin Tên khách sạn/điểm
đến, ngày đặt/ngày trả, số
lượng khách/số lượng
phòng, lọc theo giá và
hạng sao và nhấn Tìm
kiếm
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình danh sách khách sạn
KH chọn phòng/khách
sạn phù hợp và nhấn Đặt
phòng
Lưu ý: KH có thể xem chi
tiết phòng/khách sạn
trước khi Đặt phòng
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin đặt phòng.
KH thực hiện nhập các
thông tin liên hệ, mã
giảm giá (nếu có) và nhấn
Thanh toán

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thanh toán hóa đơn
KH kiểm tra lại thông tin,
chọn nguồn tiền thanh
toán và nhấn Tiếp tục

Bước 7:
Nhập mã OTP (đã được
gửi về số điện thoại đăng
ký) và nhấn Thực hiện

Bước 8:
Hoàn tất giao dịch đặt
phòng

6.2. Lịch sử đặt và hủy phòng
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu lịch sử đặt và hủy phòng thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình Đặt phòng
khách sạn, KH nhấn Lịch
sử & Hủy phòng

Bước 2:
Bước 2.1:
Ứng dụng hiển thị màn
Tại màn hình Danh sách
hình Danh sách đặt phòng đặt phòng, KH nhấn icon
Lọc hiển thị màn hình lọc
thông tin, KH nhập/chọn
thông tin tìm kiếm và
nhấn Tìm kiếm

7. Vé tàu
7.1. Đặt và thanh toán vé tàu
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt vé tàu và thanh toán vé tàu thành công
- Thao tác:
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Bước 2.2:
Tại màn hình Danh sách
đặt phòng, KH nhấn xem
Chi tiết, hiển thị màn
hình chi tiết đặt phòng.
+KH có thể xem Thông
tin hóa đơn (đối với
phòng đã thanh toán)
+ Chọn Thanh toán (đối
với những phòng đang
chờ thanh toán)
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7.1.1. Khứ hồi

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Vé tàu

Bước 2:
Hiển thị popup thông báo
+ Nhấn Từ chối, hệ
thống quay về màn hình
chính
+ Nhấn Đồng ý, hệ thống
chuyển sang màn hình
Đặt vé tàu

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Đặt vé tàu, KH chọn
Khứ hồi và chọn đầy đủ
thông tin >> nhấn nút
Tiếp tục để tiếp tục sang
màn hình “Danh sách
chiều đi”

32

Bước 3.1:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn ga khởi hành/ga
đến, ứng dụng tự động
điền kết quả chọn lên
màn hình Đặt vé
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Bước 3.2:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH nhấn icon lịch >>
chọn ngày đi/về và nhấn
Xác nhận

Bước 3.3:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn loại/ số lượng
hành khách và nhấn
Xong.

Bước 3.4:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn loại chỗ và nhấn
Xong.
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chiều đi,
KH nhấn chọn 1 chuyến
chiều đi thành công hiển
thị nút “Tiếp tục chọn
chiều về” >> KH nhấn
Tiếp tục chọn chiều về.
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chiều về,
KH nhấn chọn 1 chuyến
chiều về thành công hiển
thị nút “Tiếp tục” >> KH
nhấn Tiếp tục

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chọn chỗ cho
chuyến đi, KH chọn chỗ
chiều đi thành công màn
hình hiển thị nút “Tiếp
tục chọn chiều về” >>
KH nhấn Tiếp tục chọn
chiều về

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chọn chỗ cho
chuyến về, KH chọn chỗ
chiều về thành công màn
hình hiển thị nút “Tiếp
tục” >> KH nhấn Tiếp
tục.

Bước 8:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chỗ đang đặt, KH
kiểm tra các thông tin đã
chọn trước đó và nhấn
Tiếp tục.

Bước 9:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin hành
khách, KH nhập thông tin
hành khách và nhấn Tiếp
tục.

Bước 10:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin đặt vé,
KH nhấn Xem chi tiết để
xem thông tin chi tiết
chiều đi/về trước khi
thanh toán
KH nhấn Thanh toán để
tiếp tục thanh toán.

Bước 11:
Tại màn hình Thanh toán
hóa đơn, KH kiểm tra các
thông tin, chọn tài khoản
nguồn (nếu cần) và nhấn
Thanh toán.

Bước 12:
Nhập mã xác thực OTP
được gửi về số điện thoại
đăng ký và nhấn Tiếp
tục.
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Bước 13:
Hoàn tất giao dịch đặt vé
tàu khứ hồi
7.1.2. Một chiều

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Vé tàu

Bước 2:
Hiển thị popup thông báo
+ Nhấn Đóng, hệ thống
quay về màn hình chính
+ Nhấn Đồng ý, hệ thống
chuyển sang màn hình
Đặt vé tàu

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Đặt vé tàu, KH chọn
Một chiều và chọn đầy đủ
thông tin >> nhấn nút
Tiếp tục để tiếp tục sang
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Bước 3.1:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn ga khởi hành/
ga đến, ứng dụng sẽ tự
động kết quả chọn lên
màn hình Đặt vé
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màn hình “Danh sách
chiều đi”

Bước 3.2:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH nhấn icon lịch >>
chọn ngày đi và nhấn Xác
nhận

Bước 3.3:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn loại/số lượng
hành khách và nhấn
Xong.

Bước 3.4:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH chọn loại chỗ và nhấn
Xong.
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Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Danh sách chiều đi,
KH nhấn chọn chuyến đi
thành công hiển thị nút
“Tiếp tục” >> KH nhấn
Tiếp tục
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Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chọn chỗ cho
chuyến đi, KH chọn chỗ
chuyến đi thành công
màn hình hiển thị nút
“Tiếp tục” >> KH nhấn
Tiếp tục

Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chỗ đang đặt, KH
kiểm tra các thông tin đã
chọn trước đó và nhấn
Tiếp tục

Bước 7:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin hành
khách, KH nhập thông tin
hành khách, thông tin liên
hệ và nhấn Tiếp tục
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Bước 8:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thông tin đặt vé,
KH nhấn Thanh toán để
tiếp tục thanh toán
+ Nhấn Xem chi tiết nếu
KH muốn xem thông tin
chi tiết chuyến đi trước
khi thanh toán
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Bước 9:
Tại màn hình Thông tin
thanh toán, KH kiểm tra
các thông tin, chọn tài
khoản nguồn (nếu cần) và
nhấn Thanh toán

Bước 10:
Tại màn hình Xác nhận
giao dịch, chọn phương
thức xác thực và nhấn
Tiếp tục

Bước 11:
Thực hiện xác thực giao
dịch
+ Trường hợp xác thực
GD bằng SMSOTP: nhập
đúng mã xác thực được
gửi về số điện thoại đăng
ký và nhấn Tiếp tục.
+ Trường hợp xác thực
bằng Soft OTP bắt buộc
phải cài đặt hình thức xác
thực này trước khi thực
hiện.

7.2. Lịch sử thanh toán vé tàu
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu lịch sử đặt vé tàu thành công
-

Thao tác:

38

Bước 12:
Hoàn tất giao dịch đặt vé
tàu một chiều
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Bước 1:
Tại màn hình Đặt vé tàu,
KH nhấn Lịch sử đặt vé

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Lịch sử đặt vé, KH
chọn xem chi tiết lịch sử
đặt vé.

Bước 3:
Tại màn hình Lịch sử đặt
vé, KH nhấn icon Lọc
hiển thị màn hình Lọc
thông tin, KH nhập/chọn
thông tin tìm kiếm và
nhấn Áp dụng

Bước 4.1:
Tại màn hình Chi tiết vé
nhấn Thông tin hóa đơn
hiển thị màn hình Thông
tin hóa đơn
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Bước 4:
Tại màn hình Lịch sử đặt
vé, KH nhấn Xem chi tiết
vé hiển thị màn hình Chi
tiết vé
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8. Vé xe
8.1. Đặt và thanh toán vé xe
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt vé xe và thanh toán vé xe thành công
-

Thao tác:

Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Vé tàu

Bước 2:
Hiển thị popup thông báo
+ Nhấn Đóng, hệ thống
quay về màn hình chính.
+ Nhấn Đồng ý, hệ thống
chuyển sang màn hình Đặt
vé xe.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Đặt vé xe, KH chọn
điểm đi/điểm đến, ngày
đi.
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Bước 3.1:
Tại màn hình tìm kiếm
điểm đi/điểm đến, KH
chọn điểm đi/đến thành
công sẽ quay lại màn hình
Đặt vé xe.
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Bước 3.2:
Tại màn hình Chọn ngày
đi, KH chọn ngày đi
thành công sẽ quay lại
màn hình Đặt vé xe.

Bước 4:
Sau khi chọn xong điểm
đi/ đến, ngày đi, KH nhấn
Tìm kiếm chuyến đi >>
hiển thị màn hình Danh
sách chuyến xe.

Bước 4.1:
Tại màn hình Danh sách
chuyến xe, KH có thể
tiến hành lọc chuyến xe
theo: Giảm giá, Hãng xe,
Giờ đi, hoặc Loại xe, sau
đó khách hàng nhấn Áp
dụng.
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Bước 4.2:
Tại màn hình Danh sách
chuyến xe, KH nhấn Chọn
ghế >> hiển thị màn hình
Chọn ghế
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Bước 5:
KH chọn ghế tương ứng
với sơ đồ, sau đó nhấn
“Đặt chỗ” để tới màn
hình “Chọn điểm đi –
điểm đến”.

Bước 6:
Tại màn hình “Chọn điểm
đi – điểm đến”. KH nhấn
chọn điểm đi, điểm đến
phù hợp, kiểm tra kỹ thông
tin rồi nhấn Tiếp tục.

Bước 7:
Tại màn hình “Thông tin
khách hàng”. KH nhập
đầy đủ thông tin rồi
nhấn Tiếp tục.

Bước 9:
Tại màn hình Thông tin
thanh toán, KH kiểm tra
các thông tin, chọn tài
khoản nguồn (nếu cần)
và nhấn Thanh toán

Bước 10:
Nhập mã xác thực OTP
được gửi về số điện thoại
đăng ký và nhấn Thực
hiện

Bước 12:
Hoàn tất giao dịch. Nhấn
nút Home để di chuyển
về màn hình chính hoặc
nhấn nút Thực hiện
giao dịch mới để thực
hiện 1 GD khác.

Bước 8:
Tại màn hình “Thanh toán
vé”, KH kiểm tra lại thông
tin hành khách đã nhập và
nhấn Thanh toán để tiếp
tục giao dịch

8.2. Lịch sử đặt vé xe
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu lịch sử đặt vé xe thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình Đặt vé xe,
KH nhấn Lịch sử đặt vé

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Tra cứu lịch sử đặt
vé, KH chọn xem chi tiết
lịch sử đặt vé.

Bước 3:
Tại màn hình Tra cứu
lịch sử đặt vé, KH nhấn
icon Lọc hiển thị màn
hình Lọc thông tin, KH
nhập/chọn thông tin tìm
kiếm và nhấn Áp dụng

Bước 4:
Tại màn hình Tra cứu
lịch sử đặt vé, KH nhấn
Xem chi tiết vé hiển thị
màn hình Chi tiết vé

Bước 4.1:
Tại màn hình Chi tiết vé
nhấn Thông tin hóa đơn
hiển thị màn hình Thông
tin hóa đơn
9. Thanh toán hóa đơn
- Mục đích: Khách hàng thực hiện thanh toán các loại hóa đơn thành công trên ứng dụng
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- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Thanh toán hóa
đơn

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Thanh toán hóa đơn
KH thực hiện chọn/nhập
thông tin nhà cung cấp và
thông tin thanh toán, nhấn
Kiểm tra
Nhấn Tiếp tục

Bước 3:
Nhập mã OTP đã được
gửi về số điện thoại đăng
ký
Nhấn Thực hiện

10. Nạp tiền điện thoại
- Mục đích: Khách hàng thực hiện nạp tiền điện thoại thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 4:
Hoàn tất giao dịch. Nhấn
nút Home để di chuyển về
màn hình chính hoặc nhấn
nút Tạo giao dịch mới để
thực hiện 1 GD khác.
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Nạp tiền điện
thoại

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Nạp tiền điện thoại
KH thực hiện chọn/nhập
thông tin nạp tiền
Nhấn Tiếp tục

Bước 3:
Nhập mã OTP đã được
gửi về số điện thoại đăng
ký
Nhấn Thực hiện

Bước 4:
Hoàn tất giao dịch. Nhấn
nút Home để di chuyển về
màn hình chính hoặc nhấn
nút Tạo giao dịch mới để
thực hiện 1 GD khác.

11. Vnshop
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt hàng và thanh toán thành công từ Vnshop trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Vnshop

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình trang chủ Vnshop
KH gõ từ khóa hàng hóa
muốn mua vào thanh Tìm
kiếm

Bước 5:
Bước 6:
Ứng dụng hiển thị màn Nhập mã OTP đã được
hình xác nhận

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình kết quả danh sách
hàng hóa khớp với từ khóa
đã tìm
KH nhấn Thêm vào giỏ
loại hàng hóa muốn mua
Nhấn vào icon Giỏ hàng

Bước 7:
Hoàn tất giao dịch. Nhấn
nút Home để di chuyển về
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Bước 4:
Tại màn hình Giỏ hàng,
KH chọn số lượng hàng
hóa, nhập Mã giảm giá
(nếu có)
Nhấn Đặt hàng
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KH chọn hoặc thêm mới gửi về số điện thoại đăng
địa chỉ nhận hàng, kiểm ký
tra thông tin đơn hàng

màn hình chính hoặc nhấn
nút Tạo giao dịch mới để
thực hiện 1 GD khác, hoặc
Lấy hóa đơn thanh toán

12. Vé xem phim
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt vé xem phim thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Vé xem phim

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị popup
Thông báo:
+ Nhấn Từ chối, tắt popup
+ Nhấn Đồng ý, chuyển
sang MH Đặt vé máy bay

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Mua vé xem phim,
KH chọn đặt vé xem
phim bằng 1 trong 2
cách: Chọn theo rạp và
Chọn theo phim
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Cách 1: Chọn theo rạp
1.1. Tại màn hình Mua vé
xem phim, KH chọn địa
điểm, chọn cụm rạp và
nhấn chọn rạp

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking

1.2. Chọn ngày xem và
giờ xem

Cách 2: Chọn theo phim
2.1. Tại màn hình mua vé
xem phim, KH nhấn vào
Phim
Tại tab Đang chiếu, chọn
phim muốn xem và nhấn
Đặt vé

2.2. KH chọn địa điểm,
chọn cụm rạp, rạp, ngày
xem và giờ xem

Bước 4:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Chọn số lượng vé
KH chọn loại ghế và số
lượng
Nhấn Chọn chỗ ngồi

Bước 5:
KH chọn chỗ ngồi
Nhấn Thanh toán

Bước 6:
Hiển thị màn hình Thanh
toán vé xem phim

Bước 7:
Hiển thị màn hình Thanh
toán hóa đơn

Bước 8:
Nhập mã OTP đã được
gửi về số điện thoại KH
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KH nhập thông tin người
nhận vé, nhấn đồng ý điều
khoản điều kiện
Nhấn Thanh toán

KH kiểm tra thông tin
Nhấn Tiếp tục

Bước 9:
Hoàn tất giao dịch. Nhấn
nút Home để di chuyển về
màn hình chính hoặc nhấn
nút Tạo giao dịch mới để
thực hiện 1 GD khác, hoặc
Lấy hóa đơn thanh toán
13. Nhật ký giao dịch
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đặt tra cứu nhật ký giao dịch thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 2.1:
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Bước 2.2:
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Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Nhật ký giao dịch

Ứng dụng hiển thị màn Tại màn hình Nhật ký giao
hình Nhật ký giao dịch
dịch, KH nhấn vào icon
Lịch, chọn khoảng thời
gian muốn tra cứu nhật ký
giao dịch, nhấn icon mũi
tên để tra cứu

Tại màn hình Nhật ký giao
dịch, KH chọn icon Lọc,
hiển thị màn hình Tìm
kiếm nâng cao, KH điền
thông tin tra cứu vào các
trường và nhấn Tìm Kiếm

14. Đăng ký dịch vụ
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Dịch
vụ tài chính
Chọn Đăng ký dịch vụ

Bước 2:
Ứng dụng hiển thị màn
hình Đăng ký dịch vụ
KH chọn loại dịch vụ
muốn đăng ký và thực
hiện các bước theo yêu
cầu để đăng ký dịch vụ

III. CÁC TIỆN ÍCH VÀ CÀI ĐẶT
1. Cài đặt TouchID
- Mục đích: Khách hàng thực hiện cài đặt TouchID (sử dụng vân tay thay cho mật khẩu đăng nhập) thành công
trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Cài đặt TouchID

Bước 2:
Hiển thị màn hình Cài đặt
vân tay, kích hoạt Đăng
nhập bằng vân

Bước 3:
Màn hình hiển thị Thông
báo Đăng nhập
KH nhập mật khẩu đăng
nhập ứng dụng
Nhấn Tiếp tục

Bước 4:
Hiển thị màn hình kết
quả: Thông báo thiết lập
đăng nhập vân
tay/FaceID thành công
Nhấn Đồng ý tắt popup

2. Quản lý danh bạ
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu/thêm danh bạ thụ hưởng thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Quản lý danh bạ

Bước 2:
Bước 3:
Hiển thị màn hình Quản
Màn hình hiển thị thông
lý danh bạ thụ hưởng, KH tin danh bạ đã lưu
chọn xem chi tiết danh bạ
trên các chức năng

Bước 3.2:
Nhấn icon Thêm để thêm
danh bạ thụ hưởng
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Bước 3.1:
KH nhấn chọn danh bạ để
xem chi tiết tài khoản thụ
hưởng
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3. Đổi mật khẩu
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Đổi mật khẩu

Bước 2:
Hiển thị màn hình Đổi
mật khẩu, nhập vào:
- Mật khẩu cũ
- Mật khẩu mới
- Nhập lại mật khẩu mới
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị popup
thông báo “Quý khách đã
thay đổi mật khẩu đăng
nhập ứng dụng thành
công
Nhấn Đồng ý tắt popup

Bước 4:
Hiển thị màn hình đăng
nhập.
KH sử dụng mật khẩu
mới để đăng nhập vào
ứng dụng

4. Khóa màn hình
- Mục đích: Khách hàng thực hiện cài đặt khóa màn hình thành công để tạm khóa ứng dụng khi khách hàng
chuyển sanh dùng một ứng dụng khác
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Khóa màn hình

Bước 2:
Hiển thị màn hình cài đặt
Khóa màn hình, lựa chọn
1 trong 2 chức năng khóa
màn hình

Bước 2.1:
Kích hoạt Khóa bằng mã
PIN:
- Nhập mã PIN
- Nhập lại mã PIN
Nhấn nút Đồng ý.

Bước 3:
Hiển thị popup Thông
báo cài đặt khóa màn
hình thành công
Nhấn Đồng ý
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Bước 2.2:
Kích hoạt Khóa bằng vân
tay
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5. Lãi suất tiết kiệm
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu lãi suất tiết kiệm thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Lãi suất tiết kiệm

Bước 2:
Hiển thị màn hình thông
tin Lãi suất tiết kiệm
KH chọn loại tài khoản,
chọn các loại dịch vụ
muốn tra cứu

6. Tỷ giá ngoại tệ
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu tỷ giá ngoại tệ thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Tỷ giá ngoại tệ

Bước 2:
Hiển thị màn hình Tra
cứu tỷ giá, mặc định hiện
tab Tỷ giá

Bước 3.1:
Tra cứu tỷ giá theo ngày:
Nhấn vào mũi tên xuống
ở trường Ngày cập nhật
và chọn ngày muốn tra
cứu

Bước 3.2:
Chọn tab Quy đổi nhanh
và nhập/chọn loại tiền, số
tiền muốn quy đổi
Nhấn Quy đồi

7. ATM/Chi nhánh
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu địa điểm ATM và Chi nhánh thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn ATM/Chi nhánh

Bước 2:
Hiển thị màn hình Tra
cứu địa điểm, mặc định
hiện tab Xung quanh thể
hiện các ATM và Chi
nhánh xung quanh

Bước 3:
Chọn tab Tìm kiếm và nhập/chọn Mục tiêu tìm
kiếm/Địa điểm/Tỉnh thành, quận, huyện
Nhấn Tìm kiếm

8. Khuyến mãi
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu khuyến mãi thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Khuyến mãi

Bước 2:
Tra cứu thông tin khuyến
mãi tại màn hình thông
tin Chương trình khuyến
mãi

Bước 3:
Nhấn icon Vị trí để xem
các chương trình khuyến
mãi lân cận

9. Góp ý
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu góp ý thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Góp ý

Bước 2:
Hiển thị màn hình Góp ý
gồm 2 tab Phản hồi từ
EIB và Góp ý đã gửi
- Nhấn vào icon chiếc bút
để tạo mới góp ý

Bước 3:
Nhập đầy đủ Tiêu đề và
nội dung góp ý, nhấn Gửi

Bước 5:
Hiển thị popup Thông
báo Gửi thông tin góp ý
thành công
Nhấn Đồng ý đóng popup
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Bước 4:
Hiển thị màn hình Thông
tin nhận, KH cần cung
cấp thêm thông tin bằng
cách chọn:
- Tỉnh/thành phố
- Chi nhánh
- PGD (phòng giao dịch)
- Loại góp ý
Nhấn Hoàn tất

Hướng dẫn sử dụng Mobile Banking
10. Đọc báo
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đọc báo thành công trên ứng dụng
- Thao tác:

Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Đọc báo

Bước 2:
Hiển thị màn hình Tin
tức, giải trí
Chọn website báo muốn
truy cập

Bước 3:
Màn hình hiển thị website
đọc báo đã chọn.
Nhấn icon back để thoát
website

11. Giá vàng
- Mục đích: Khách hàng thực hiện tra cứu giá vàng thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Giá vàng

Bước 2:
Hiển thị màn hình Giá
vàng

Bước 2.1:
Để tra cứu Giá vàng,
chọn ngày cần tra cứu và
bảng số
Nhấn Xem kết quả, kết
quả sẽ hiện thị ở bảng
bên dưới

12. Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
- Mục đích: Khách hàng thực hiện đọc báo thành công trên ứng dụng
- Thao tác:
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Bước 2.2:
Để tra cứu Tỷ giá ngoại
tệ, chọn Chi nhánh/PGD,
chọn ngày cần tra cứu và
bảng số
Nhấn Xem kết quả, kết
quả sẽ hiện thị ở bảng
bên dưới
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Bước 1:
Tại màn hình chính của
ứng dụng:
Nhấn Xem thêm tại Tiện
ích, cài đặt
Chọn Tiếp nhận yêu cầu
KH

Bước 2:
Hiển thị màn hình Tiếp
nhận yêu cầu khách hàng
Nhập thông tin KH (bắt
buộc, chọn sản phẩm/dịch
vụ KH có nhu cầu, nhập
chi tiết nhu cầu (tùy
chọn)
Nhấn nút Tiếp tục.

Bước 3:
Màn hình hiển thị popup
Thông báo thông tin đăng
ký đã được ghi nhận.
Nhấn OK tắt popup
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