
H NGăD NăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N 

B NGăTH ăGHIăNỢăN IăĐ AăC AăNGÂNăHÀNGăSHB  

 

A/ăKÍCHăHOẠTăCH CăNĔNGăTHANHăTOÁNăTR CăTRUY N: 

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử Internet Banking  và d chăv ăxácăth căc aăSHB 

B/ăH NGăD NăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N:  

B că1:ăChọnăhàngăhóa/ d chăv ăvàăchọnăthanhătoánăv iăNgânăhàngăSHB 

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

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

 

B că2:ăNhậpăthôngătin thanh toán 

Bạn có thể lựa chọn nhập 01 trong 03 thông tin sau để thực hiện thanh toán 

- Mã khách hàng: được cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking 

- Sốătàiăkhoản: được cung cấp khi đăng ký mở tài khoản tiền gửi tại SHB 

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

 

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 căgiaoăd chăb ng tàiăkhoảnăInternetăBanking  

 

Mật khẩu đăng nhập: mật khẩu cá nhân được cung cấp khi đăng ký dịch vụ Internet Banking 

Nhập Mã bảo vệ như hình bên dưới và nhấn “ăĐĕngănhậpẰ để tiếp tục 

 Nhập mậtăkh uăgiaoăd ch 

Mật khẩu giao dịch: là mật khẩu đăng nhập dịch vụ Internet Banking 

Nhấn “ăThanh toánẰ và xác nhận việc đồng ý thực hiện giao dịch 

 

 

 Xácăth căgiaoăd chăb ngămưăxácăth c 



 

Quý khách có thể đăng ký nhận mã xác thực theo 01 trong 02 phương thức sau: 

- Đăng ký dịch vụ SMS Banking: mã xác thực sẽ được tự động gửi đến số điện thoại di động 

đã đăng ký 

- Sử dụng thẻ bảo mật Esecure (thẻ ma trận): Quý khách sẽ nhận được yêu cầu nhập mã xác 

thực tại vị trí bất kỳ trên thẻ ma trận đã được Ngân hàng cung cấp. 

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). 

 


