HƯỚNG DẪN LẬP CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN TRÊN WEBSITE
I. Đăng nhập
Khách hàng đăng nhập vào địa chỉ: https://www.acb.com.vn/vn/business/yeucaugiaodich/taoyc-gd/lap-ct-chuyen-tien sẽ đến trang giao diện LẬP CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN

Kéo thanh trượt xuống phía dưới màn hình: Chọn nút

để sử dụng tính năng.

II. Lập chứng từ chuyển tiền
 Bước 1: Lựa chọn cách chuyển tiền (tại giao diện) tương ứng với nhu cầu

 Bước 2: Điền chứng từ thanh toán/chuyển tiền cho một/ nhiều người thụ hưởng tại các
màn hình giao diện

1. Lập Uỷ nhiệm chi (Trích từ TKTT)

Khách hàng điền thông tin (tiếng Việt có dấu/không dấu)/ tick chọn tại các vùng tương
ứng trên màn hình “Uỷ nhiệm chi” như sau:
o Chọn “Ngày lập” chứng từ. Hệ thống mặc định là ngày hiện hành, khách hàng có
thể chọn lại ngày theo nhu cầu dự kiến giao dịch

o Điền chính xác các thông tin tên và số tài khoản (TKTT) trích tiền VND của khách
hàng mở tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB tại vùng ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN.
o Điền chính xác thông tin của tổ chức/ cá nhân nhận qua TKTT/số giấy tờ tuỳ thân
cá nhân tại ACB/ ngân hàng khác tại vùng ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG.
o Nhập số tiền VND cần thanh toán tại vùng “Số tiền bằng số”
o Nhập “Nội dung giao dịch”
o Tick chọn tương ứng vùng người chịu phí
2. Lập Giấy nộp tiền (Nộp tiền mặt để chuyển tiền)

o Chọn “Ngày lập” chứng từ. Hệ thống mặc định là ngày hiện hành, khách hàng
có thể chọn lại ngày theo nhu cầu dự kiến giao dịch
(Lưu ý: Ngày lập chứng từ phải cùng ngày khách hàng dự kiến thực hiện giao
dịch nộp tiền mặt tại ACB).
o Điền chính xác các thông tin Họ tên và Giấy tờ tuỳ thân xuất trình khi giao
dịch tại ACB của cá nhân NGƯỜI NỘP TIỀN.
o Điền chính xác thông tin của tổ chức/ cá nhân nhận bằng TKTT/nhận bằng số
giấy tờ tuỳ thân cá nhân tại ACB/ ngân hàng khác tại vùng NGƯỜI THỤ
HƯỞNG.
o Nhập số tiền VND cần thanh toán tại vùng “Số tiền bằng số”
o Nhập “Nội dung giao dịch”
o Tick chọn tương ứng vùng người chịu phí
3. Lập chứng từ theo file Danh sách

o Khách hàng tải file Excel mẫu tại giao diện màn hình về máy và soạn thông tin
theo hướng dẫn tại từng cột trên file

o Chọn “Ngày lập” chứng từ. Hệ thống mặc định là ngày hiện hành, khách hàng
có thể chọn lại ngày theo nhu cầu dự kiến giao dịch
o Điền chính xác các thông tin tên và số tài khoản (TKTT) trích tiền VND của
khách hàng mở tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của ACB tại vùng ĐƠN VỊ
TRẢ TIỀN (tương tự như lập Uỷ nhiệm chi); hoặc
Điền chính xác thông tin Họ tên và Giấy tờ tuỳ thân xuất trình khi giao dịch tại
ACB của cá nhân NGƯỜI NỘP TIỀN (tương tự như lập Giấy nộp tiền).
o Chọn để tải file đã lập lên màn hình

Trường hợp file tải lên có dữ liệu không đúng quy định, khách hàng có thể tải
file lỗi  kiểm tra thông báo lỗi tại cột cuối cùng của các dòng tương ứng tại
file  điều chỉnh và tải lại

o Chọn chi nhánh ngân hàng của bên thụ hưởng tại màn hình import file thành
công

Lưu ý: Hệ thống mặc định tick

tại tất cả các dòng thông tin đã tải thành

công trên giao diện. Khách hàng có thể chọn biểu tượng

trong trường hợp

muốn xoá (các) dòng thông tin đã tải trên màn hình.
 Bước 3:
Bấm

sau khi nhập đầy đủ các thông tin lập chứng từ  hệ thống thông báo

đã tiếp nhận (các) thông tin yêu cầu chuyển tiền của khách hàng đã gửi thành công, đồng

thời tại tab mới của giao diện web sẽ hiển thị (các) file chứng từ Uỷ nhiệm chi/ Giấy nộp
tiền với đầy đủ thông tin khách hàng đã lập kèm Code giao dịch.

 Bước 4: In hoặc lưu (các) file chứng từ Uỷ nhiệm chi/Giấy nộp tiền về máy theo nhu cầu

III. Một số nội dung lưu ý khách hàng
1. Tính năng “Lập chứng từ chuyển tiền” hiện hỗ trợ khách hàng lập chứng từ Uỷ nhiệm chi/
Giấy nộp tiền đối với các giao dịch được thực hiện bằng Việt Nam đồng (VND).
2. Mỗi thông tin chuyển tiền được lập và gửi đến ACB thành công sẽ được cấp 01 (một)
Code giao dịch, ghi nhận trên góc phải của chứng từ Uỷ nhiệm chi/Giấy nộp tiền được in
từ tính năng.

3. Thông tin lệnh chuyển tiền được lưu giữ trong hệ thống ACB và chỉ được chuyển thanh
toán khi khách hàng xuất trình 02 (hai) liên chứng từ được ký tên, đóng dấu hợp lệ và xuất
trình tại quầy giao dịch của ACB trong thời gian quy định.
4. Khách hàng có thể lập trước chứng từ và chọn ngày lập chứng từ là ngày dự kiến giao
dịch, nhưng cần đảm bảo xuất trình trong thời gian quy định:
-

Uỷ nhiệm chi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập chứng từ

-

Giấy nộp tiền: Trong cùng ngày lập chứng từ

5. Sau thời gian quy định (hiện tại là sau 30 ngày kể từ ngày lập chứng từ), ACB sẽ huỷ bỏ
việc lưu giữ các thông tin chứng từ khách hàng đã lập nhưng không xuất trình để thanh
toán tại quầy giao dịch của ACB.
IV. Một số tình huống phát sinh trong quá trình thao tác trên website
STT

Tình huống

Cách xử lý

1

Không thể truy cập được

 Kiểm tra lại kết nối mạng, hoặc thử kết nối lại

vào trang “Lập chứng từ
chuyển tiền”

trên 1 thiết bị khác
 Thay đổi sang trình duyệt web khác (Chrome,
Firefox, Edge, …)
 Kiểm tra lại địa chỉ đăng nhập
 Reload lại đường link và thử lại

2

Không thể bấm “Gửi yêu
cầu” sau khi nhập thông

 Kiểm tra lại các cảnh báo trên màn hình lập
chứng từ do có thể nhập thiếu thông tin

tin chuyển tiền
3

Khách hàng đã bấm “Gửi
yêu cầu” và nhận được

 Kiểm tra lại trình duyệt trên máy có bị khoá việc
mở tab mới như màn hình hay không

thông báo, nhưng không
thể thấy file chứng từ

Chọn vào nút có dòng thông tin “Always allow popups and redirects from …”

