HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TỪ THẺ SANG THẺ TRÊN ACB ONLINE
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Dịch vụ chuyển tiền từ thẻ sang thẻ trên ACB Online là dịch vụ do ACB phối hợp với Công ty cổ phần
dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) (nay là Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam –
Banknetvn) thực hiện nhằm gia tăng tiện tích cho chủ thẻ. Dịch vụ này cho phép chủ thẻ ghi nợ nội địa (thẻ
có 06 số đầu là 970416) của ACB thực hiện chuyển tiền sang thẻ của các ngân hàng khác trong hệ thống
Smartlink qua kênh ACB Online. Đặc biệt, giao dịch chuyển tiền từ thẻ sang thẻ sẽ được thực hiện ngay lập
tức (real time).
Lưu ý: thẻ của các ngân hàng khác – thẻ thụ hưởng có thể là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước nội
địa/quốc tế tùy thuộc vào chính sách của ngân hàng phát hành thẻ thụ hưởng.
Để sử dụng dịch vụ này thì ngoài việc phải có thẻ ghi nợ nội địa do ACB phát hành (thẻ có 06 số đầu là
970416), khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online theo gói bạc hoặc vàng.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
−

Đăng nhập vào ACB Online, từ trang chủ ACB Online, khách hàng chọn menu “Chuyển tiền” →
“Chuyển tiền từ thẻ sang thẻ”

−

Nhập đầy đủ các thông tin giao dịch theo yêu cầu.

(1) Số thẻ ghi nợ: số thẻ chuyển tiền đi, nhập 16 số thẻ ghi nợ nội địa của khách hàng (nhập số thẻ liên
tục, không có khoảng trắng) do ACB phát hành.
Lưu ý: tài khoản liên kết với số thẻ ghi nợ của khách hàng phải là một trong những tài khoản
tiền gửi thanh toán ghi nợ của khách hàng đã đăng ký sử dụng ACB Online hoặc các tài khoản
được phép giao dịch trực tuyến của khách hàng như (tài khoản đầu tư trực tuyến…)
(2) Số thẻ ghi có: nhập số thẻ nhận tiền (thẻ thụ hưởng) (nhập số thẻ liên tục, không có khoảng trắng)
do ngân hàng khác phát hành (chỉ áp dụng cho các ngân hàng đã hợp tác triển khai dịch vụ chuyển
tiền từ thẻ sang thẻ với ACB).
(3) Số tiền: nhập số tiền cần chuyển
(4) Số tiền bằng chữ
(5) Nội dung chuyển tiền: nhập nội dung cụ thể của giao dịch chuyển tiền.
(6) Phương pháp xác thực: chọn phương pháp xác thực khách hàng muốn thực hiện xác thực giao dịch
chuyển tiền.
Lưu ý: tính năng đăng ký thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa chỉ áp dụng cho khách hàng sử
dụng gói bạc (sử dụng phương thức xác thực là: OTP SMS/OTP Token) và gói vàng (sử dụng
phương thức xác thực là: chứng thư điện tử, smartcard), không áp dụng cho khách hàng sử dụng gói
chuẩn (sử dụng phương thức xác thực là: mật khẩu tĩnh).
Sau khi hoàn thành nhập liệu và chọn phương thức xác thực, nhấp chọn “Đồng ý” để chuyển sang trang
xác nhận nội dung giao dịch hoặc chọn “Hủy” để quay về trang chủ.
−

Màn hình sẽ hiển thị lại thông tin giao dịch chuyển tiền từ thẻ sang thẻ của khách hàng. Khách hàng
kiểm tra lại thông tin giao dịch chuyển tiền và thực hiện xác nhận việc thực hiện giao dịch theo phương
pháp xác thực khách hàng đã chọn.

Hoặc OTP Token
hoặc mã PIN
Smartcard

Nhập lại
mật khẩu
đăng nhập

−

Nhấp chọn “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch hoặc chọn “Hủy giao dịch” để quay về trang chủ. Màn
hình sẽ hiển thị thông báo kết quả cho khách hàng:

−

Để kiểm tra kết quả giao dịch đã thực hiện, khách hàng nhấp chọn vào menu “Liệt kê giao dịch trực
tuyến” bên góc trái của màn hình Trang chủ; hoặc KH có thể nhấp vào dòng chữ “Liệt kê giao dịch
trực tuyến” hiện ra khi KH đã thực hiện giao dịch thành công.

