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HƯỚNG DẪN TẠO MÃ RÚT TIỀN KHÔNG CẦN THẺ TẠI ATM/CDM 

 

 

I CÁC BƯỚC GIAO DỊCH TẠO MÃ RÚT TIỀN KHÔNG CẦN THẺ TẠI ATM/CDM 

 ATM CDM 

1 
Chọn ngôn ngữ 

giao dịch 

  

2 
Cảnh báo thiết 

bị lạ 

  

3 Nhập mã PIN 

 
 

4 

Chọn loại giao 

dịch: “Tạo mã 

rút tiền không 

cần thẻ” 
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5 

Nhập số 

CMND/CCCD/

Hộ chiếu người 

nhận tiền 

  

6 

Nhập số điện 

thoại người 

nhận tiền 

  

7 
Nhập số tiền 

cần chuyển 

  

8 
Nhập nội dung 

giao dịch 

  

9 
Chọn biên lai 

giao dịch 
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10 
Xác nhận thông 

tin giao dịch 

  

11 
Thông tin mã 

rút tiền 

  

12    

12.1 

Trường hợp 

chọn nút tiếp 

tục ở bước 11: 

nhập lại mã 

PIN để tiến 

hành giao dịch 

khác 

 

 

12.2 

Trường hợp 

chọn nút ngưng 

giao dịch ở 

bước 11: nhận 

lại thẻ và kết 

thúc giao dịch 
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II 
CÁC BƯỚC RÚT TIỀN KHÔNG DÙNG THẺ  

SỬ DỤNG TRÊN ATM VÀ CDM GIỐNG NHAU 

1 

Khách hàng đến ATM/CDM nhấn nút 

“Rút tiền không cần thẻ” cuối cùng 

bên phải màn hình máy để kích hoạt 

giao dịch 

 
 

2 Chọn ngôn ngữ giao dịch. 

 

3 Nhập mã số rút tiền bao gồm 08 chữ số 

 

Nút kích hoạt 

giao dịch 
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4 
Nhập số tiền cần rút đúng với số tiền 

được nhận 

 

5 
Nhập 04 số cuối của số điện thoại được 

nhận tiền 

 

6 Chọn biên lai giao dịch 

 

7 
Nhập mã xác thực OTP được nhận qua 

điện thoại 

 

8 Thông báo chờ nhận tiền 
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9 
Thông báo nhận tiền và ATM/CDM in 

biên lai giao dịch 

 

10 Kết thúc giao dịch 

 

 

HƯỚNG DẪN TẠO MÃ RÚT TIỀN KHÔNG CẦN THẺ TRÊN ACB APP 

 

 

STT Nội dung Màn hình 

1 Người dùng đăng nhập vào ứng 

dụng ACB App 

 

2 Lựa chọn tính năng chuyển tiền 

không cần thẻ theo 1 trong 3 

cách sau 
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2.1 Tại màn hình Chuyển tiền, 

người dùng chọn Chuyển tiền 

đến → Số điện thoại 

 

2.2 Tại màn hình Danh sách thẻ, 

người dùng chọn nút Dịch vụ 

thẻ → Rút tiền không cần thẻ  
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2.3 Tại màn hình Chi tiết thẻ, người 

dùng chọn nút Rút tiền không 

cần thẻ  

Lưu ý: Trong trường hợp Thẻ 

trích tiền không đủ điều kiện 

giao dịch thì không hiển thị nút 

“Rút tiền không cần thẻ” 

 

3 Sau khi chọn tính năng “Rút tiền 

không cần thẻ” 

 

3.1 Trường hợp người dùng không 

có thẻ trả trước/ ghi nợ thỏa điều 

kiện, màn hình hiển thị thông 

báo. 
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3.2 Trường hợp người dùng có thẻ 

trả trước/ ghi nợ thỏa điều kiện, 

màn hình giao dịch được hiển 

thị. 
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4 Nhập thông tin giao dịch 

- Chọn số thẻ trích tiền → hệ 

thống sẽ tự động hiển thị số dư 

khả dụng của người dùng. 

- Nhập thông tin số ĐTDĐ (tối 

thiểu 10 số) và CMND 

/CCCD/ Hộ chiếu người 

nhận 

- Nhập số tiền chuyển (là bội 

số của 50,000 và <= hạn mức 

giao dịch tùy theo từng loại 

thẻ, hạn mức còn lại của 

phương thức xác thực 

SMS/Safekey…) → hệ thống 

sẽ tự động hiển thị mức phí 

giao dịch (nếu có) 

- Nhập nội dung giao dịch 

(không dấu) 
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5 ACB App sẽ hiển thị thông báo 

khi nhập sai thông tin CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu/ ĐTDĐ quá 5 

lần 
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6 Nhấn Tiếp tục để chuyển sang 

màn hình xác nhận giao dịch 
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7 Chọn Xác nhận và tiến hành các 

phương thức xác thực giao dịch 

tương ứng 

 

8 Sau khi xác thực thành công, 

giao dịch hoàn tất 

- Màn hình hiển thị phần 1 mã 

rút tiền (4 số đầu) và nhận 

được SMS tương ứng → 

người dùng chuyển thông tin 

phần 1 cho người nhận để 

thực hiện giao dịch tại ACB 

ATM/CDM 

- Hệ thống sẽ gởi SMS phần 2 

mã rút tiền (4 số sau) đến số 

ĐTDĐ của người nhận. 
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9 Kiểm tra lịch sử giao dịch rút 

tiền không dùng thẻ tại màn hình 

Chi tiết thẻ → Giao dịch 40 

ngày gần nhất → Xem tất cả 
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HƯỚNG DẪN TẠO MÃ RÚT TIỀN KHÔNG CẦN THẺ TRÊN ACB ONLINE 

 

STT Nội dung Màn hình 

1 Người dùng đăng nhập 

vào ACB Online (Khách 

hàng cá nhân) 

 

2 Lựa chọn tính năng 

chuyển tiền không cần thẻ 

theo đường dẫn 

Dịch vụ thẻ → Rút tiền 

không cần thẻ → Tạo 

mã rút tiền 
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3 Nhập thông tin giao dịch 

- Chọn Số thẻ→ hệ 

thống sẽ tự động hiển 

thị danh sách các thẻ 

thỏa điều kiện giao 

dịch và  số dư khả dụng 

tương ứng 

- Nhập thông tin số điện 

thoại di động (tối thiểu 

10 số) và CMND/ 

CCCD/ Hộ chiếu 

người nhận. 

- Nhập số tiền giao dịch 

(là bội số của 50,000 và 

<= hạn mức giao dịch 

tùy theo từng loại thẻ) 

→ ACBO sẽ tự động 

hiển thị mức phí giao 

dịch (nếu có) 

- Nhập nội dung giao 

dịch (không dấu) 

 

 

4 Chọn phương thức xác 

thực giao dịch và nhấn 

Đồng ý → người dùng 

tiến hành xác thực giao 

dịch 
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5 Nhấn Xác nhận để hoàn 

tất giao dịch 

- Màn hình hiển thị phần 

1 mã rút tiền (4 số đầu) 

và nhận được SMS 

tương ứng → người 

dùng chuyển thông tin 

phần 1 cho người nhận 

để thực hiện giao dịch 

tại ACB ATM/CDM 

- ACB sẽ gởi SMS phần 

2 mã rút tiền (4 số sau) 

đến số ĐTDĐ của 

người nhận. 

 

6 Kiểm tra lịch sử giao dịch 

rút tiền không dùng thẻ 

theo đường dẫn Dịch vụ 

thẻ →Xem thông tin thẻ 

→Thường truy cập → 

Giao dịch 40 ngày gần 

nhất 
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