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A. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ĐIỆN TỬ
Bên cạnh kênh giao dịch truyền thống tại hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch
và kênh giao dịch tự động với máy ATM/POS, DongA Bank còn phát triển kênh
giao dịch điện tử. Ứng dụng công nghệ hiện đại, Ngân Hàng Đông Á Điện Tử DongA eBanking giúp Khách hàng dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính –
ngân hàng qua các phương tiện điện tử như máy tính nối mạng internet, điện
thoại di động, điện thoại bàn với các ưu điểm vượt trội:

Bước 2:Quý khách nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu do DongA Bank
cung cấp. Lưu ý Quý khách nhập mật mã bằng bàn phím ảo.
Bước 3: Quý khách thay đổi mật khẩu cho lần đầu tiên đăng nhập
Mật mã mới của Quý khách tạo là chuỗi từ 08 đến 16 ký số.
Quý khách chọn “Đổi mật mã” để thực hiện đổi mật mã.
Sau khi đổi mật mã thành công, Quý khách đăng nhập lại với mật mã mới để
hoàn tất việc đổi mật mã.

Tiết kiệm thời gian đi lại, giao dịch nhanh chóng, thuận tiện
Giúp Khách hàng làm chủ nguồn tài chính mọi lúc, mọi nơi
Bảo mật và an toàn tuyệt đối
Khách hàng Doanh nghiệp có thể giao dịch cùng DongA eBanking bằng các
phương thức sau:
1. Internet Banking: Giao dịch qua website
https://ebanking.dongabank.com.vn bằng máy vi tính có kết nối Internet;
Điện thoại di động có kết nối GPRS/Wifi/3G
2. SMS Banking: Giao dịch qua tin nhắn theo cú pháp quy định và gửi đến
tổng đài 1900545464 hoặc 8149
B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VIẾT TẮT
DongA Bank : Ngân hàng TMCP Đông Á
NHĐAĐT : Ngân hàng Đông Á Điện Tử
HT : Hệ thống
C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐÔNG Á ĐIỆN TỬ
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING
1.1. Đăng nhập Internet Banking
Bước 1: Quý khách truy nhập vào NHĐAĐT
theo đường dẫn www.dongabank.com.vn
hoặc trực tiếp theo đường dẫn
www.ebanking.dongabank.com.vn/khdnbiểu
tượng Đăng nhập Internet Banking xuất hiện.
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Lưu ý: Quý khách vui lòng thay đổi mật mã trong vòng 24 tiếng từ khi nhận
được thông báo về tên đăng nhập và mật mã từ hệ thống DongA Bank gửi
đến dố điện thoại của Quý khách. Nếu Quý khách thay đổi sau thời gian này,
hệ thống thông báo cho Quý Khách như sau:

3

Bước 4: Đăng nhập thành công, Quý khách chọn tab “THỰC HIỆN GIAO
DỊCH” để bắt đầu giao dịch trên kênh Internet Banking

1.2. Truy vấn Thông tin tài khoản
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, Quý khách thực hiện:
Bước 1: Chọn chức năng “Thông tin tài khoản”.
Hệ thống sẽ liệt kê tất cả tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ NHĐAĐT của
Doanh nghiệp mà Quý khách đã chọn.

Bước 2: Nhấn vào link “Tên tài khoản”.
Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin tài khoản mà Quý khách chọn ở bên dưới
bảng danh sách tài khoản

Bước 5: Chọn Doanh nghiệp cần giao dịch
Quý khách chọn Doanh nghiệp mà bạn muốn thực hiện giao dịch trong mục
“Bạn đang giao dịch với Doanh nghiệp” (nếu Quý khách được đăng ký sử
dụng dịch vụ cho nhiều Doanh nghiệp)
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1.3. Truy vấn thông tin giao dịch
Có 2 cách để xem thông tin giao dịch của 1 tài khoản Doanh nghiệp.
Cách 1: Từ màn hình danh sách các tài khoản của Doanh nghiệp, Quý khách
chọn vào link “Số tài khoản” mà Quý khách muốn xem thông tin giao dịch. Hệ
thống sẽ chuyển sang trang thông tin giao dịch với chi tiết giao dịch của tài
khoản Quý khách vừa chọn

Bước 2:Quý Khách nhập các thông tin cần truy vấn
- Số tài khoản: chọn trong danh sách các tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ
NHĐAĐT của Doanh nghiệp mà bạn đã chọn
- Thời gian giao dịch: Chọn khoảng thời gian mà Quý Khách cần truy vấn. Lưu
ý: khoảng thời không quá 3 tháng.
Bước 3: Quý khách chọn Liệt kê để xem chi tiết các giao dịch của tài khoản
Quý Khách đã chọn

Bước 4: Thao tác với kết quả nhận được
- Quý Khách nhấn vào biểu tượng
để xuất thông tin giao dịch ra file Excel
- Quý Khách nhấn vào biểu tượng
để in thông tin giao dịch

Cách 2: Saukhi đăng nhập thành công, Quý khách thực hiện
Bước 1: Quý Khách chọn chức năng <THÔNG TIN GIAO DỊCH>, hệ thống mở
màn hình Thông tin giao dịch
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1.4. Thực hiện chuyển tiền
a. Lập lệnh chuyển khoản trong hệ thống
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Quý Khách chọnlần lượt <CHUYỂN KHOẢN> / <Trong DongA
Bank>/<Thực hiện Chuyển khoản>, Hệ thống mở màn hình [Chuyển
khoản đến một tài khoản]
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Bước 3:Quý khách nhập thông tin chuyển khoản.
- Nếu không nhập các thông tin bắt buộc: tài khoản chuyển, tài khoản nhận,
số tiền chuyển. HT sẽ thông báo “Tài khoản/ số thẻ nhận/ số tiền là thông
tin bắt buộc. Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin”
- Nếu nhập tài khoản nhận không đúng, HT thông báo “Tài khoản nhận
không hợp lệ. Quý khách vui lòng kiểm tra lại”
- Nếu số tiền chuyển quá hạn mức, HT thông báo

Bước 5: Quý Khách nhập giá trị mã xác thực và chọn <Xác nhận>
- Nếu ND nhập sai mã xác nhận <3 lần, HT thông báo “Mã xác thực không
đúng. Quý khách vui lòng nhập lại”
- Nếu nhập sai mã xác nhận >= 3 lần, HT thông báo “Giao dịch bị hủy do xác
thực sai 3 lần. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch”
Bước 6: Tại màn hình [Xác nhận thông tin]. Quý Khách nhấn <Xác nhận>
- Đối với trường hợp Quý Khách chỉ lập lệnh: HT hiển thị màn hình thông báo
lập lệnh thành công
lệnh cần được duyệt đầy đủ theo quy định nhóm
quyền được đăng ký cho tài khoản thì mới thực hiện chuyển khoản.

Để hoàn tất bước nhập thông tin chuyển khoản, Quý khách chọn
- <Lập lệnh> nếu Quý Khách chỉ lập lệnh hoặc
- Trường hợp Quý khách được đăng ký quyền duyệt lệnh, Quý khách có thể
chọn lựa chọn khác là <Lập và duyệt> nếu Quý khách lập lệnh và duyệt lệnh
đó theo cấp của Quý khách.
Bước 4: Hệ thống mở màn hình [Xác nhận chuyển khoản].

- Đối với trường hợp ND chọn lập và duyệt: HT thực hiện chuyển khoản và mở
màn hình [Thông báo giao dịch thành công]
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Kết quả khác:
- Nếu HT thực hiện chuyển khoản không thành công thì mở màn hình
[Thông báo chuyển khoản không thành công]
- Nếu thời gian xác nhận quá 5 phút, HT sẽ thông báo “Đã quá thời gian xác
nhận giao dịch. Quý khách vui lòng thực hiện lại”
- Giao dịch tài chính (CK/TT) chưa hoàn tất 3 lần liên tiếp trong vòng 3 phút
thì chức năng giao dịch tài chính đó trên tài khoản đang thực hiện giao dịch
bị tạm khóa 5 phút. HT thông báo “Quý khách yêu cầu {0} nhiều lần. Vui
lòng chọn tài khoản khác để tiếp tục hoặc chờ 5 phút rồi thực hiện lại
giao dịch”. Trong đó, {0} tên dịch vụ như: chuyển khoản trong…
- Quý Khách nhấn <Làm lại>, HT xóa thông tin mã xác thực đã nhập

Bước 3: ND nhập thông tin chuyển khoản
Quý khách chọn <Lập lệnh> hoặc <Lập và duyệt> (Nếu User có quyền
duyệt thì sẽ hiển thị thêm button <Lập và duyệt> và cho chọn quyền lập
hoặc Lập và duyệt).
- Đối với trường hợp Quý Khách chỉ lập lệnh: HT hiển thị màn hình thông báo
lập lệnh thành công
Lệnh cần được duyệt đầy đủ theo quy định nhóm
quyền được đăng ký cho tài khoản thì mới thực hiện chuyển khoản.
- Đối với trường hợp ND chọn lập và duyệt: HT thực hiện chuyển khoản và mở
màn hình [Xác nhận chuyển khoản]

b. Chuyển khoản ngoài hệ thống DongA Bank
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, Chọn menu <THỰC HIỆN
GIAO DỊCH>
Bước 2: Quý Khách chọn chức năng <CHUYỂN KHOẢN/ Ngoài DongA Bank/
Thực hiện chuyển khoản>

Kết quả khác:
- Nếu số tiền chuyển quá hạn mức, HT thông báo

- Nếu không nhập các thông tin bắt buộc: tài khoản chuyển, tài khoản nhận,
số tiền chuyển. HT sẽ thông báo “Tài khoản/ số thẻ nhận/ số tiền là thông
tin bắt buộc. Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin”
Quý khách nhấn <Làm lại>, HT xóa các dữ liệu đã nhập
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Bước 4: Tại màn hình [Xác nhận thông tin]
- ND nhập giá trị mã xác thực
- Nếu ND nhập sai mã xác nhận < 3 lần, HT thông báo “Mật mã cũ không
đúng. Quý khách vui lòng nhập lại”
- Nếu nhập sai mã xác nhận >= 3 lần, HT thông báo “Giao dịch bị hủy do xác
thực sai 3 lần. Quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch”
Bước 5: Tại màn hình [Xác nhận thông tin] Quý Khách nhấn <Xác nhận>
- Đối với Quý khách chỉ chọn quyền lập lệnh: HT hiển thị màn hình thông báo
lập lệnh thành công
Quý khách cần thực hiện duyệt theo cấp đã đăng ký

- Đối với User đăng ký quyền duyệt và chọn lập và duyệt: HT thực hiện chuyển
khoản và mở màn hình [Thông báo giao dịch thành công]
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Kết quả khác:
- Nếu HT thực hiện chuyển khoản không thành công thì mở màn hình
[Thông báo chuyển khoản không thành công]
- Nếu thời gian xác nhận quá 5 phút, HT sẽ thông báo “Đã quá thời gian xác
nhận giao dịch. Quý khách vui lòng thực hiện lại”
- Giao dịch tài chính (CK/TT) chưa hoàn tất 3 lần liên tiếp trong vòng 3 phút
thì chức năng giao dịch tài chính đó trên tài khoản đang thực hiện giao dịch
bị tạm khóa 5 phút. HT thông báo “Quý khách yêu cầu {0} nhiều lần. Vui
lòng chọn tài khoản khác để tiếp tục hoặc chờ 5 phút rồi thực hiện lại
giao dịch”. Trong đó, {0} tên dịch vụ
- Quý khách nhấn <Làm lại>,HT xóa thông tin xác thực đã nhập
Bước 6: Các thao tác khác
- Quý khách chọn <Xem thông tin giao dịch này>, HT mở màn hình [Liệt kê
giao dịch chuyển khoản] của tài khoản này
- Quý khách chọn <Chuyển khoản tiếp>, HT mở màn hình [Chuyển khoản
đến một tài khoản], ND thực hiện lại thao tác chuyển khoản
- Quý khách chọn <Xem lịch sử giao dịch>, HT mở màn hình [Thông tin
giao dịch]
c. Liệt kê giao dịch chờ duyệt
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, Chọn menu <THỰC HIỆN
GIAO DỊCH>
Bước 2: Quý khách chọn chức năng <CHUYỂN KHOẢN>, chọn loại chuyển
khoản <Trong DongA Bank hoặc Ngoài DongA Bank>, sau đó chọn <Liệt kê
giao dịch chờ duyệt>, HT mở màn hình [Giao dịch chuyển khoản chờ duyệt]
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Bước 3: ND nhập tiêu chí cần truy vấn
- Thời gian lập lệnh: Tìm các giao dịch lập lệnh theo khoảng thời gian đã chọn
- Chọn số tài khoản chuyển: Tìm chính xác các giao dịch theo số tài khoản đã chọn
- Nhập số tài khoản nhận: Tìm chính xác các giao dịch theo số tài khoản đã nhập
Bước 4: Tại màn hình [Giao dịch chuyển khoản chờ duyệt]
- Quý khách nhấn <Liệt kê>, HT hiển thị Kết quả truy vấn theo tiêu chí đã nhập

e. Từ chối duyệt giao dịch chuyển khoản
Bước 1: Tại màn hình [Thông tin chi
tiết giao dịch] chờ duyệt, chọn button
<Từ chối>.
Kết quả: HT mở màn hình [Xác nhận từ
chối duyệt]

Bước 2: Quý khách nhập nội dung từ chối duyệt
- Quý khách nhấn <Đồng ý>, HT lưu lý do từ chối duyệt và chuyển thành
trạng thái ={Đã hủy}
- Quý khách nhấn <Hủy>, HT không lưu lý do từ chối duyệt và không chuyển
trạng thái

- Kết quả khác: Hiển thị màn hình trống nếu Kết quả truy vấn không thỏa tiêu chí
- ND nhấn <Làm lại>, HT sẽ xóa các thông tin đã nhập

f. Duyệt giao dịch chuyển khoản
Bước 1: Tại màn hình [Thông tin chi tiết giao dịch] chờ duyệt, chọn button
<Duyệt>, HT mở màn hình [Duyệt giao dịch chuyển khoản ngoài
DongA Bank]

d. Xem chi tiết giao dịch
Bước 1: Tại màn hình
[Giao
dịch
chuyển
khoản chờ duyệt]
Bước2: Quý khách double
click vào tài khoản
chuyển, HT mở màn hình
[Thông tin chi tiết giao
dịch] chờ duyệt
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Bước2: Tại màn hình [Duyệt giao dịch chuyển khoản ngoài DongA Bank]
Quý Khách nhấn <Tiếp tục>, HT mở màn hình [Xác nhận thông tin]

1.5. Liệt kê giao dịch ebanking
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống, Chọn menu <THỰC HIỆN
GIAO DỊCH>
Bước 2: Quý khách chọn chức năng <LIỆT KÊ GIAO DỊCH EBANKING>, sau
đó chọn <Liệt kê giao dịch chuyển khoản trong DongA Bank hoặc Liệt kê
giao dịch chuyển khoản ngoài DongA Bank>.HT mở màn hình [Liệt kê
chuyển khoản]

Quý Khách chọn <Quay lại>, HT quay lại màn hình [Giao dịch chuyển khoản
chờ duyệt]
Bước 3: Tại màn hình [Xác nhận thông tin], Quý khách nhập mã xác thực và
ghi chú
Quý Khách nhấn <Xác nhận>, HT mở màn hình [Thông báo thành công]

Bước 3: ND nhập tiêu chí cần truy vấn
- Chọn doanh nghiệp: Tìm chính xác các giao dịch theo doanh nghiệp đã chọn
- Chọn số tài khoản: Tìm chính xác các giao dịch theo số tài khoản đã chọn
- Nhập số tài khoản nhận: Tìm chính xác các giao dịch theo số tài khoản đã nhập
- Chọn trạng thái giao dịch: Tìm chính xác các giao dịch theo trạng thái đã chọn
- Thời gian giao dịch: Tìm các giao dịch theo khoảng thời gian đã chọn
Bước 4: Tại màn hình [Liệt kê chuyển khoản]
- Quý khách nhấn <Liệt kê>, HT hiển thị Kết quả truy vấn theo tiêu chí đã nhập

Quý Khách nhấn <Làm lại>, HT mở màn hình [Xác nhận thông tin]
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1.6. Tra soát chuyển khoản ngoài hệ thống
Bước 1: Quý khách chọn <LIỆT KÊ GIAO DỊCH EBANKING/Liệt kê giao dịch
chuyển khoản ngoài DAB>

Kết quả khác: Hiển thị màn hình trống nếu Kết quả truy vấn không thỏa tiêu chí
Quý khách nhấn <Làm lại>, HT sẽ xóa các thông tin đã nhập
Bước 5: Các thao tác khác
- ND nhấn vào biểu tượng
xuất thông tin giao dịchra file Excel
- ND nhấn vào biểu tượng
in thông tin giao dịch
- ND nhấn link thời gian giao dịch
HT hiển thị màn hình chi tiết thông tin
giao dịch
18
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Bước 2: Tại màn hình [Liệt
kê giao dịch chuyển
khoản
ngoài
hệ
thống],Quý khách chọn
giao dịch cần tra soát và
click button <Chọn>, HT
mở màn hình [Tra soát
giao dịch chuyển tiền].
Button “Tra soát” chỉ active
khi giao dịch tương ứng
chưa được tra soát và giao
dịch chưa quá 7 ngày.

Bước 3: Tại màn hình [Tra soát giao dịch chuyển tiền], Quý khách nhập
thông tin yêu cầu tra soát
- Tài khoản nhận hoặc nhập tên đơn vị nhận tiền
- Nhập nội dung chuyển tiền hoặc không nhập nội dung này
Quý khách nhấn <Tra soát>, HT hiển thị màn hình [Xác thực]
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Quý khách nhấn <Hủy>, HT hủy màn hình tra soát và quay lại màn hình liệt kê
Bước4: Nhập mã xác thực để thực hiện tra soát.
Quý khách nhấn<Xác nhận>, HT hiển thị màn hình [Tra soát thành công].

Kết quả khác:
- Nếu Quý khách nhập sai mã xác nhận, HT thông báo “Mật mã cũ không
đúng. Quý khách vui lòng nhập lại.”
- Nếu giao dịch đã được tra soát, HT thông báo “Giao dịch này đã được tra soát”
- Nếu giao dịch đã quá 7 ngày (tính từ ngày thực hiện chuyển khoản thành
công), HT thông báo “Thời gian tra soát không hợp lệ”
- Quý khách nhấn <Hủy>, HT đóng màn hình [Tra soát giao dịch chuyển tiền]
và không lưu thông tin đã nhập.
1.7. Quản lý tài khoản nhận
a. Quản lý danh sách người nhận
Bước 1: Quý khách chọn chức năng <QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHẬN/Quản lý
tài khoản nhận trong DAB hoặc ngoài DAB>, HT mở màn hình [Quản lý
danh sách người nhận trong/ngoài DongA Bank]
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Bước 2: Tra cứu thông tin người nhận trong/ngoài DongA Bank Quý khách
nhập thông tin người nhận và nhấn vào biểu tượng tìm
, HT sẽ tìm chính
xác theo thông tin đã nhập

Kết quả khác: HT hiển thị màn hình danh sách trống nếu không tìm ra kết quả

b. Thêm mới người nhận trong/ngoài DongA Bank
Bước 1: Tại màn hình [Quản lý danh sách người nhận trong/ngoài DongA
Bank]: Để thêm mới người nhận, Quý khách nhấn button <Thêm mới>, HT mở
màn hình [Tạo tên người nhận trong/ngoài DongA Bank]

Bước 2: Quý Khách nhập thông tin người nhận và mã bảo mật. Số tài khoản
nhận hợp lệ là số tài khoản chưa tồn tại trong danh sách TK nhận.
Bước 3: Tại màn hình [Tạo tên người nhận], Quý khách nhấn <Xác nhận>,
HT mở màn hình [Xác nhận tạo tên người nhận]

Kết quả khác:
- Nếu nhập số tài khoản không hợp lệ, mã xác thực HT thông báo “Số tài
khoản cần tạo/ mã xác thực là thông tin bắt buộc. Quý khách vui lòng
điền đầy đủ thông tin.”
- Nếu nhập mã bảo mật không giống các ký tự hiển thị, HT thông báo

- Quý khách nhấn <Làm lại>, HT xóa các dữ liệu đã nhập
Bước4: Tại màn hình [Xác nhận tạo tên người nhận], Quý khách nhấn <Xác
nhận>, HT mở màn hình [Thông báo tạo tên người nhận thành công]

Qúy khách nhấn <Làm lại>, HT quay lại màn hình [Tạo tên người nhận] cho
phép Quý khách thực hiện lại thao tác nhập thông tin tạo mới người nhận.
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c. Xóa người nhận trong/ngoài DongA Bank
Bước 1: Tạimàn hình [Quản lý danh sách người nhận trong/ngoài DongA
Bank]: Để xóa người nhận, Quý khách nhấn biểu tượng xóa
, HT sẽ xóa
người nhận khỏi danh sách người nhận chuyển khoản

d. Cập nhật thông tin người nhận ngoài DongA Bank
Bước 1: Tại màn hình [Quản lý danh sách người nhận ngoài DongA Bank]:
Để cập nhật thông tin người nhận, Quý khách chọn người nhận cần cập nhật
thông tin và nhấn biểu tượng cập nhật , , HT mở màn hình [Cập nhật tên
người nhận ngoài DongA Bank]
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Bước 2:Quý khách cập nhật thông tin và nhấn <Xác nhận>,HT lưu thông tin
cập nhật

Bước 3: ND nhấn <Xác nhận>, HT hiển thị màn hình [Thông báo thành
công] cập nhật tên người nhận.
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2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMS BANKING DÀNH CHO KHDN
Quý khách sử dụng số điện thoại di động đăng ký sử dụng dịch vụ NHĐAĐT
để nhắn tin đến tổng đài 1900545464 hoặc 8149 với cú pháp sau:
Dịch vụ

Nội dung tin nhắn

Dành cho mọi đối tượng
Tỷ giá

DAB TYGIA [Ma ngoai te]
DAB TYGIA [Ma ngoai te 1] [Ma ngoai te 2]
(cung cấp tối đa 2 tỷ giá)

DAB LSTK [Ma ngoai te]
DAB LSTK (măc định VND)
DAB LSTG [Ma ngoai te]
Lãi suất tiền gửi thanh toán
DAB LSTG (măc định VND)
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Mạng lưới chi nhánh
Mạng lưới ATM
Tin nhắn từ phòng
Nhân sự - Đào tạo

DAB CHINHANH [Ma tinh thanh]
DAB CHINHANH [Ma tinh thanh] [Ma quan huyen]
DAB ATM [Ma tinh thanh]
DAB ATM [Ma tinh thanh] [Ma quan huyen]
DAB SOTUYEN
DAB THI TUYEN
DAB PHONGVAN
DAB NHANVIEC

Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
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Truy vấn số dư tài khoản

DAB SD [So tai khoan] [MM]

Truy vấn giao dịch
gần nhất

DAB LK [So tai khoan] [MM]

3. PHỤ LỤC
3.1. Loại tiền tệ được tra cứu tỷ giá
Tiền tệ
Loại tiền tệ

Vàng
Mã tiền tệ

Loại vàng

Mã vàng

Đô-la Úc

AUD

Vàng SJC

GOLDSJC (XAU)

Đô-la Canada

CAD

Vàng PNJ - DAB

GOLDPNJ (PNJ_DAB)

Franc Thụy Sỹ

CHF

Đồng nhân dân tệ

CNY

Đồng Euro

EUR

Bảng Anh

GBP

Đô-la Hồng Kông

HKD

Yên Nhật

JPY

Đô-la New Zealand

NZD

Đô-la Singapore

SGD

Bạt Thái Lan

THB

Đô-la Mỹ

USD

Việt Nam Đồng

VND
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3.2. Loại tiền tệ được tra cứu lãi suất tiết kiệm
Không kỳ hạn
Loại tiền tệ

Có kỳ hạn

Mã tiền tệ

Loại tiền tệ

3.4. Danh sách tỉnh/Thành phố (tra cứu chi nhánh, ATM)
www.dongabank.com.vn

Mã tiền tệ

Đô-la Úc

AUD

Đô-la Úc

AUD

Đô-la Canada

CAD

Đô-la Canada

CAD

Đồng Euro

EUR

Đồng Euro

EUR

Bảng Anh

GBP

Đô-la Mỹ

USD

Đô-la Mỹ

USD

Việt Nam Đồng

VND

Việt Nam Đồng

VND

3.3. Loại tiền tệ được tra cứu lãi suất tiền gửi thanh toán
TKTG Cá nhân trong nước
Loại tiền tệ
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Mã tiền tệ

Có kỳ hạn
Loại tiền tệ

Mã tiền tệ

Đô-la Úc

AUD

Đô-la Úc

AUD

Đô-la Canada

CAD

Đô-la Canada

CAD

Franc Thụy Sỹ

CHF

Đồng Euro

EUR

Đồng Euro

EUR

Bảng Anh

GBP

Bảng Anh

GBP

Đô-la Hồng Kông

HKD

Yên Nhật

JPY

Đô-la New Zealand

NZD

Đô-la Singapore

SGD

Bạt Thái Lan

THB

Đô-la Mỹ

USD

Đô-la Mỹ

USD

Việt Nam Đồng

VND

Việt Nam Đồng

VND
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