
H NGăD NăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N 

B NGăTH ăGHIăNỢăN IăĐ AăC AăHDBANK 

A/ăKÍCHăHOẠTăCH CăNĔNGăTHANHăTOÁNăTR CăTRUY N: 

 Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS/Vasco Token Key và dịch vụ chuyển khoản trên 
eBanking tại quầy giao dịch của HDBank. 

 Bước 2: Kích hoạt dịch vụ Thanh toán trực tuyến bằng cách soạn tin theo cú pháp  

HDB STAONE [TênăđĕngănhậpăeBanking] [Mậtăkh uăSMSăBanking] gửi 8149 

B/ăH NGăD NăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N:   

B că1:ăChọnăhàngăhóa/ d chăv ăvàăchọnăthanhătoánăb ngăth ăn iăđ aăHDBank: 

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Th ăATM 

n iăđ a. Tiếp đó, chọn biểu tượng HDBank. 

 

 

B că2:ăNhậpăthôngătinăth ăvàăxácăth cătàiăkhoản 

Số thẻ: bao gồm toàn bộ dãy số in nổi trên mặt thẻ ( không có khoảng trống) 

Ngày phát hành: tháng/ năm phát hành thẻ, được in nổi trên mặt thẻ 

Tên in trên thẻ: Tên in nổi trên mặt thẻ  

Nhấn “Ti păt cẰ để thực hiện thanh toán.  

Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ  để thanh toán 



 

B că3:ăXácăth căch ăth ăb ng eBanking và OTP (One Time Password) 

 

Mậtăkh u E-Banking: mật khẩu được HDBank cung cấp khi đăng ký sử dụng eBanking. 

Nhấn nút “LấyăOTPẰ. HDBank sẽ gửi cho bạn mã xác thực OTP qua SMS về số điện thoại di động 

mà bạn đã đăng ký. Mã OTP là mật khẩu sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch thanh toán 

K tăquảăhìnhăxácănhận: nhập kết quả của phép tính phía trên. 

Kích chọn “Tôi chấp nhận các điều khoản thanh toán của HDBank” và nhấn vào nút “Thanh toán”. 



Chú ý: Nhập mật khẩu tối đa 3 lần, lần thứ 3 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy và tài khoản 

của khách hàng sẽ bị khóa không cho tiếp tục thực hiện thanh toán trực tuyến (Trong trường hợp 

này E-banking vẫn cho phép giao dịch bình thường). OTP khách hàng nhập sai 2 lần giao dịch sẽ bị 

hủy bỏ. 

B că4:ăNhậnăk tăquảăgiaoăd ch 

Bạn sẽ được quay về website của Đơn vị chấp nhận thẻ để nhận thông báo kết quả giao dịch (giao 

dịch thành công hoặc không thành công). 

 


