
H NGăDẪNăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N 

B NGăTH ăGHIăNỢăN IăĐ A C AăNGÂNăHÀNGăVI TăÁ 

 

A/ KệCHăHOẠTăCH CăNĔNGă THANHăTOÁNăTR CăTRUY N: 

Đăng ký sử dụng D chăv ăthanhătoánătr cătuy n tại các quầy giao dịch của Việt Á Bank. 

B/ăH NGăDẪNăTHANHăTOÁNăTR CăTUY N:  

B că1: Chọnăhàngăhóa/ d chăv ăvàăchọnăthanhătoánăb ngăth ăn iăđ aăVi tăÁ : 

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 Việt Á Bank 

 

 

B că2:ăNhậpăthôngătinăth ăvàăxácăth cătàiăkhoản 

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

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 c ch ăth  

Nhập Tên đĕngănhập và Mưăđĕngănhậpăcủa dịch vụ thanh toán trực tuyến được Ngân hàng cung 

cấp khi đăng ký dịch vụ. 

Nhấn “Lấyăsốăxácăth cătừăSMSẰ.ăNgân hàng Việt Á 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. 

Nhập mã OTP  nhận được và chuỗi kiểm tra như hình phía trên để xác thực giao dịch  

 

Sau khi nhập xong các thông tin, kích chọn “Tôi chấp nhận tất cả các điều khoản thanh toán của 

VAB” 

Nhấn “Thanh toán” để hoàn tất giao dịch thanh toán. 

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). 

Dịch vụ khách hàng của  Việt Á Bank: 08.39144565 


