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I.

MỤC ĐÍCH
Hướng dẫn này ban hành nhằm hướng dẫn khách hàng sử dụng các chức
năng của Ngân Hàng Điện Tử trên phương thức Phone Banking tại Ngân hàng
TMCP Đông Á.

II.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Hướng dẫn này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Á.

III.

GIỚI THIỆU CHUNG
Phone Banking là 1 trong 4 phương thức giao dịch của kênh Ngân Hàng Đông
Á Điện Tử. Với hệ thống trả lời tự động 24/7 của Phone Banking, khách hàng
chỉ cần nhấn vào các phím trên bàn phím điện thoại và làm theo hướng dẫn để
thực hiện các giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi.
Dịch vụ Phone Banking của DongA Bank cung cấp cho tất cả đối tượng có nhu
cầu, bao gồm 2 loại dịch vụ:
-

Dịch vụ không c n ph i đăng ký: bao gồm các thông tin về tỷ giá, lãi
suất tiền gửi thanh toán, tiết kiệm…

-

Dịch vụ đăng ký: bao gồm các thông tin và dịch vụ liên quan đến khách
hàng cá nhân là chủ tài khoản Thẻ Đa năng, Thẻ Tín dụng, tài khoản Tiết
kiệm, tài khoản tiền gửi thanh toán.

3.1. Điều kiện sử dụng:
-

Khách hàng có tài khoản Thẻ mở tại DongA Bank.

-

Khách hàng có đăng ký sử dụng Mobile Banking.

-

Khách hàng dùng mạng điện thoại di động GSM (MobiFone, VinaPhone,
Viettel, Vietnamobile và Gmobile). Ghi chú: Mạng Vietnamobile và
Gmobile hiện tại mới triển khai cho đầu số 8149.

-

Đối với phương thức kết nối 3G/GPRS/WIFI: khách hàng có đăng ký sử
dụng Thẻ Xác Thực để xác thực các giao dịch tài chính.

-

Điện thoại của khách hàng đã cài ứng dụng Mobile Banking của DongA
Bank.

3.2. Quy định sử dụng dịch vụ
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-

Khách hàng gọi điện thoại đến tổng đài 1900545464 của DongA Bank,
sau lời chào là câu thông báo cho khách hàng lựa chọn

-



Phím (9): For English



Phím (1): Sử dụng hệ thống trả lời tự động Phone Banking



Phím (2): Báo mất thẻ



Phím (0): Gặp Tổng đài viên

Sau khi kết nối vào hệ thống, khách hàng có thể :


Nghe hệ thống hướng dẫn cách thức bấm mã dịch vụ, hoặc



Bấm trực tiếp mã dịch vụ nếu khách hàng đã quen với các phím bấm
(không cần đợi hệ thống đọc xong hướng dẫn mới thực hiện). Ngay
sau khi khách hàng thao tác xong, hệ thống sẽ lặp tức đưa khách
hàng đến vị trí nhánh mong muốn.

-

-

Các phím chức năng khác:


Phím (#): Kết thúc 1 thao tác nhập.



Phím (*): Quay về danh mục trước đó

Nhấn phím khác (không thuộc các phím chức năng): Hệ thống sẽ thông
báo “Quý khách đã chọn sai chức năng. Vui lòng chọn lại.”

Lưu ý: khách hàng chỉ sử dụng được phím tắt sau khi khách hàng đã chọn
phím 1: sử dụng hệ thống trả lời tự động Phone Banking. Nếu khách hàng
chưa chọn phím 1 mà sử dụng ngay phím tắt thì hệ thống sẽ không đưa khách
hàng đến vị trí nhánh mong muốn
-

-

Xác thực các giao dịch tài chính: 2 bước xác thực:


Mã số khách hàng và Mật mã



Giải pháp xác thực: Thẻ Xác Thực

Mã số khách hàng và Mật mã đăng nhập là Mã số khách hàng và Mật mã
của kênh Phone Banking khi đăng ký sử dụng dịch vụ Phone Banking.

-

Trường hợp khách hàng chưa đăng ký dịch vụ Phone Banking, khách
hàng đến CN/PGD DongA Bank gần nhất để đăng ký sử dụng dịch vụ.
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IV.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4.1. Sơ đồ tổng quan dịch vụ Phone Banking

Ghi chú: Hiện tại đã ngưng triển khai Phone Banking cho Khách hàng Doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Phone Banking dành cho Khách Hàng Cá Nhân

Trang 5/20

4.2. Thao tác chức năng cho khách hàng cá nhân

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Khách hàng có thể tùy chọn nhấn các phím chức năng
1.

Nhấn phím 1: Tra cứu thông tin, tỷ giá lãi suất

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu thông tin tài khoản

3.

Nhấn phím 3: Thực hiện giao dịch tài chính

4.

Nhấn phím 4: Thực hiện các giao dịch khác

5.

Nhấn phím 0: Gặp tổng đài viên

6.

Nhấn phím (*): Trở về bước trước
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4.3. Tra cứu thông tin, tỷ giá lãi suất

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Tra cứu thông tin, tỷ giá lãi
suất
Bước 5: Khách hàng nhấn phím tương ứng hướng dẫn để chọn chức
năng Tra cứu tỷ giá ngoại tệ hoặc Tra cứu lãi suất.
4.3.1.

Tra cứu tỷ giá ngoại tệ

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Tra cứu thông tin, tỷ giá lãi suất
Bước 5: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Tra cứu thông tin tỷ giá
Để tra cứu các loại tỷ giá ngoại tệ khác nhau, Khách hàng thực hiện:
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1.

Nhấn phím 1: Tra cứu tỷ giá USD

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu tỷ giá EUR

3.

Nhấn phím 3: Tra cứu tỷ giá JPY

4.

Nhấn phím 4: Tra cứu tỷ giá GBP

5.

Nhấn phím 5: Tra cứu tỷ giá CAD

6.

Nhấn phím 0: Gặp tổng đài viên

7.

Nhấn phím (*): Trở về bước trước

Kết qu :
-

Tra cứu thành công: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin tỷ giá cho
khách hàng

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống thông báo bảo trì.

Lưu ý: Thông tin tỷ giá cung cấp cho khách hàng trước 9AM là thông tin tỷ giá
của ngày hôm trước, từ 9AM trở về sau là tỷ giá của ngày hiện tại
Tra cứu lãi suất

4.3.2.

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Tra cứu thông tin, tỷ giá lãi suất
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Tra cứu lãi suất
Để tra cứu lãi suất, Khách hàng thực hiện:
1.

Nhấn phím 1: Tra cứu lãi suất tiết kiệm

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu lãi suất tiền gửi thanh toán

Bước 6a: Để tra cứu lãi suất tiết kiệm, Khách hàng thực hiện:
1.

Nhấn phím 1: Tra cứu lãi suất tiết kiệm bằng VND

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu lãi suất tiết kiệm bằng USD

3.

Nhấn phím 3: Tra cứu lãi suất tiết kiệm bằng vàng (tạm thời ngưng
dịch vụ)


Nhấn phím 3  nhấn phím 1: Tra cứu lãi suất tiết kiệm bằng
vàng PNJ



Nhấn phím 3  nhấn phím 2: Tra cứu lãi suất tiết kiệm bằng
vàng SJC

Bước 6b: Để tra cứu lãi suất tiền gửi thanh toán, Khách hàng thực hiện:
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1.

Nhấn phím 1: Tra cứu lãi suất TGTT bằng VND

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu lãi suất TGTT bằng USD
Kết qu :
-

Tra cứu thành công: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin lãi suất
cho khách hàng.

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống thông báo bảo trì.

4.4. Tra cứu thông tin tài kho n

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Tra cứu thông tin tài khoản.
KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
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Bước 5: Khách hàng chọn chức năng Tra cứu số dư, hạn mức hoặc Liệt
kê giao dịch hoặc Tra cứu dư nợ thẻ tín dụng.
4.4.1.

Tra cứu số dư, hạn mức

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Tra cứu thông tin tài khoản. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Tra cứu số dư, hạn mức
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký dịch vụ: Hệ thống báo lỗi.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký là 1 tài khoản: Hệ thống
sẽ cung cấp thông tin số dư, hạn mức cho khách hàng.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký từ 2 tài khoản trở lên:
Hệ thống sẽ yêu cầu:


Nhấn phím 1: Để nghe thông tin của toàn bộ các tài khoản,
hoặc



Nhấn phím 2: Nhập số tài khoản cần tra cứu.

Bước 6: (Dành cho khách hàng có số lượng tài khoản đăng ký từ 2 tài
khoản trở lên) Khách hàng nhấn phím
1.

Nhấn phím 1: Tra cứu số dư, hạn mức toàn bộ TK.
Kết qu :
-

Nếu thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin
cho khách hàng

2.

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

Nhấn phím 2: Tra cứu số dư, hạn mức của 1 tài khoản. Khách hàng
nhập số tài khoản cần tra cứu.
Kết qu
-

Nếu nhập thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp
thông tin cho khách hàng
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-

Nếu nhập thông tin tài khoản không hợp lệ (không tồn tại hoặc
chưa đăng ký): Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng kiểm tra và
nhập lại.

-

4.4.2.

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

Liệt kê giao dịch

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Tra cứu thông tin tài khoản. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Liệt kê giao dịch
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký dịch vụ: Hệ thống báo lỗi.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký là 1 tài khoản: Hệ thống
sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký từ 2 tài khoản trở lên:
Hệ thống sẽ yêu cầu:


Nhấn phím 1: Để nghe thông tin của toàn bộ các tài khoản,
hoặc



Nhấn phím 2: Nhập số tài khoản cần liệt kê.

Bước 6: (Dành cho khách hàng có số lượng tài khoản đăng ký từ 2 tài
khoản trở lên) Khách hàng nhấn phím
1.

Nhấn phím 1: Liệt kê giao dịch toàn bộ tài khoản

Kết qu :
-

Nếu thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin cho
khách hàng

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

2.

Nhấn phím 2: Liệt kê giao dịch của 1 tài khoản. Khách hàng nhập số
tài khoản cần liệt kê.

Kết qu
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Nếu nhập thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin

-

cho khách hàng
Nếu nhập thông tin tài khoản không hợp lệ (không tồn tại hoặc chưa

-

đăng ký): Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng kiểm tra và nhập lại.
Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

4.4.3.

Tra cứu dư nợ thẻ tín dụng

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Tra cứu thông tin tài khoản. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Tra cứu dư nợ thẻ tín dụng
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng chưa đăng ký dịch vụ: Hệ thống báo lỗi.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký là 1 tài khoản: Hệ thống
sẽ cung cấp thông tin cho khách hàng.

-

Nếu số lượng tài khoản khách hàng đăng ký từ 2 tài khoản trở lên:
Hệ thống sẽ yêu cầu:



Nhấn phím 1: Để nghe thông tin của toàn bộ các tài khoản, hoặc



Nhấn phím 2: Nhập số tài khoản cần tra cứu.

Bước 6: (Dành cho khách hàng có số lượng tài khoản đăng ký từ 2 tài
khoản trở lên) Khách hàng nhấn phím
1.

Nhấn phím 1:

Kết qu :
-

Nếu thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin cho
khách hàng

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

2.

Nhấn phím 2: Tra cứu thông tin của 1 tài khoản. Khách hàng nhập
số tài khoản cần tra cứu.

Kết qu
-

Nếu nhập thông tin tài khoản hợp lệ: Hệ thống sẽ cung cấp thông tin
cho khách hàng
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-

Nếu nhập thông tin tài khoản không hợp lệ (không tồn tại hoặc chưa
đăng ký): Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng kiểm tra và nhập lại.

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì

4.5. Thực hiện giao dịch tài chính

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch tài
chính. KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo
hướng dẫn).
Bước 5: Khách hàng chọn chức năng Chuyển khoản hoặc Mua thẻ trả
trước hoặc Nạp tiền điện tử
4.5.1.

Chuyển khoản

Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản Thẻ Đa năng DongA Bank đến các
tài khoản sau:
-

Tài khoản Thẻ Đa năng DongA Bank
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-

Tài khoản Thẻ Tín dụng DongA Bank (để thanh toán số dư nợ của
Thẻ Tín dụng)

-

Tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Cá nhân

-

Tài khoản Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn VNĐ Doanh nghiệp

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch tài chính.
KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Chuyển khoản
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng hợp lệ (có đăng ký dịch vụ Chuyển
khoản/Thanh toán và thẻ Xác thực còn hiệu lực): Hệ thống sẽ hướng
dẫn khách hàng thực hiện giao dịch.

-

Nếu tài khoản khách hàng không hợp lệ (chưa đăng ký dịch vụ hoặc
thẻ Xác thực hết hiệu lực): Hệ thống báo lỗi cho khách hàng.

Bước 6: Khách hàng nhập số tài khoản cần chuyển và kết thúc bằng
phím (#).
Bước 7: Nhập số tiền cần chuyển và kết thúc bằng phím (#).
Kết qu :
-

Nếu thông tin tài khoản nhận và số tiền chuyển hợp lệ: Hệ thống yêu
cầu khách hàng xác thực giao dịch.

-

Nếu thông tin tài khoản nhận và/hoặc số tiền chuyển không hợp lệ:
Hệ thống báo lỗi cho khách hàng.

Bước 8: Khách hàng xác thực giao dịch bằng cách nhập Mã xác thực
gồm 6 chữ số trên Thẻ Xác Thực theo yêu cầu từ hệ thống để hoàn tất
giao dịch chuyển khoản
Kết qu :
-

Chuyển khoản thành công: Hệ thống thông báo chuyển khoản thành
công.

-

Chuyển khoản không thành công: Hệ thống báo lỗi cho khách hàng.
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4.5.2.

Mua thẻ trả trước

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch tài chính.
KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng
dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Mua thẻ trả trước
Khách hàng có thể chọn chức năng Mua thẻ hoặc Liệt kê mua thẻ.
4.5.2.1. Mua thẻ
Giúp khách hàng mua mã số của các loại thẻ trả trước như Thẻ điện
thoại di động, điện thoại trả trước…
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch
tài chính. KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và
Mật mã theo hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Mua thẻ trả trước
Bước 6: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Mua thẻ
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng hợp lệ (có đăng ký dịch vụ
Chuyển khoản/Thanh toán và thẻ Xác thực còn hiệu lực):
Hệ thống sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch.

-

Nếu tài khoản khách hàng không hợp lệ (chưa đăng ký
dịch vụ hoặc thẻ Xác thực hết hiệu lực): Hệ thống báo lỗi
cho khách hàng.

Bước 7: Khách hàng chọn loại thẻ
1.

Nhấn phím 1: Chọn loại thẻ điện thoại di động

2.

Nhấn phím 2: Chọn loại thẻ Internet (tạm thời ngưng dịch
vụ)
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3.

Nhấn phím 3: Chọn loại thẻ điện thoại trả trước (tạm thời
ngưng dịch vụ)

Bước 8: Chọn nhà cung cấp theo hướng dẫn
Bước 9: Nhập mệnh giá theo hướng dẫn
Kết qu :
-

Mệnh giá nhập hợp lệ: Hệ thống yêu cầu khách hàng xác
thực giao dịch.

-

Mệnh giá không hợp lệ hoặc mệnh giá nhập đã hết hoặc
lỗi hệ thống: Hệ thống báo lỗi cho khách hàng

Bước 10: Khách hàng xác thực giao dịch bằng cách nhập Mã
xác thực gồm 6 chữ số trên Thẻ Xác Thực theo yêu cầu từ hệ
thống để hoàn tất giao dịch mua thẻ.
Kết qu :
-

Mua thẻ thành công: Hệ thống thông báo giao dịch thành
công và cung cấp thông tin cho khách hàng.

-

Mua thẻ không thành công: Hệ thống báo lỗi cho khách
hàng.

4.5.2.2. Liệt kê mua thẻ
Giúp khách hàng iệt kê các giao dịch mua thẻ gần nhất
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch
tài chính. KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và
Mật mã theo hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Mua thẻ trả trước
Bước 6: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Liệt kê mua thẻ
Kết qu :
-

Thông tin hợp lệ: Hệ thống cung cấp thông tin cho khách
hàng.

-

Lỗi hệ thống: Hệ thống báo bảo trì.
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4.5.2.3. Nạp tiền điện tử
Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch nạp tiền điện thoại di động hoặc
ví điện tử.
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thực hiện giao dịch
tài chính. KH thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và
Mật mã theo hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Nạp tiền điện tử
Kết qu :
-

Nếu tài khoản khách hàng hợp lệ (có đăng ký dịch vụ
Chuyển khoản/Thanh toán và thẻ Xác thực còn hiệu lực):
Hệ thống sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch.

-

Nếu tài khoản khách hàng không hợp lệ (chưa đăng ký
dịch vụ hoặc thẻ Xác thực hết hiệu lực): Hệ thống báo lỗi
cho khách hàng.

Bước 6: Khách hàng chọn loại dịch vụ cần nạp tiền
-

Nhấn phím 1: Chọn nạp tiền Vcoin (tạm thời ngưng dịch
vụ)

-

Nhấn phím 2: Chọn nạp VnTopup

-

Nhấn phím 3: Chọn nạp bạc

-

Nhấn phím 4: Chọn nạp Vcash (dịch vụ tạm thời ngưng
cung cấp)

Bước 7: Nhập mã khách hàng cần nạp (số điện thoại hoặc tài
khoản ví điện tử)
Bước 8: Nhập mệnh giá.
Kết qu :
-

Mệnh giá nhập hợp lệ: Hệ thống yêu cầu khách hàng xác
thực giao dịch.

-

Mệnh giá không hợp lệ hoặc lỗi hệ thống: Hệ thống báo lỗi
cho khách hàng
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Bước 9: Khách hàng xác thực giao dịch bằng cách nhập Mã
xác thực gồm 6 chữ số trên Thẻ Xác Thực theo yêu cầu từ hệ
thống để hoàn tất giao dịch nạp tiền.
Kết qu :
-

Nạp tiền thành công: Hệ thống thông báo giao dịch thành
công.

-

Nạp tiền không thành công: Hệ thống báo lỗi cho khách
hàng.

4.5.3.

Các giao dịch khác

Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch khác như: Khóa tài khoản, Đổi mật
mã, Thay đổi thông tin khách hàng, Đăng ký dịch vụ.

THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 4 để chọn chức năng Giao dịch khác. KH thực hiện
đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo hướng dẫn).
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Bước 5: Khách hàng chọn chức năng Khóa tài khoản, Đổi mật mã, Thay
đổi thông tin khách hàng, Đăng ký dịch vụ.
4.5.3.1. Khóa tài khoản
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 4 để chọn chức năng Giao dịch khác. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo
hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 1 để chọn chức năng Khóa tài khoản
Kết qu :
-

Khóa tài khoản thành công: Hệ thống thông báo khóa tài
khoản thành công

-

Khóa tài khoản không thành công: Hệ thống báo lỗi cho
khách hàng.

4.5.3.2. Đổi mật mã
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 4 để chọn chức năng Giao dịch khác. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo
hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Đổi mật mã
Bước 6: Nhập mật mã cũ.
Bước 7: Nhập mật mã mới
Bước 8: Xác nhận mật mã mới.
Kết qu :
-

Đổi mật mã thành công: Hệ thống thông báo khách hàng
đã đổi mật mã thành công
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-

Đối mật mã không thành công: Hệ thống báo lỗi cho
khách hàng

4.5.3.3. Thay đổi thông tin khách hàng
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 4 để chọn chức năng Giao dịch khác. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo
hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 3 để chọn chức năng Thay đổi thông tin
khách hàng
Kết qu : Khách hàng được chuyển đến tổng đài viên để được
hỗ trợ.
4.5.3.4. Đăng ký dịch vụ
THAO TÁC
Bước 1: Khách hàng gọi đến tổng đài 1900545464
Bước 2: Nhấn phím 1 để vào hệ thống trả lời tự động Phone
Banking
Bước 3: Nhấn phím 1 lần nữa để truy cập dịch vụ KH cá nhân
Bước 4: Nhấn phím 4 để chọn chức năng Giao dịch khác. KH
thực hiện đăng nhập (nhập Mã số khách hàng và Mật mã theo
hướng dẫn).
Bước 5: Nhấn phím 2 để chọn chức năng Đăng ký dịch vụ
Kết qu : Khách hàng được chuyển đến tổng đài viên để được
hỗ trợ.
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