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A. ĐĂNG NHẬP VÀ THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU. 

A.1 Đăng nhập: 

Ngay sau khi truy cập vào website ACB Online – ACB - iBanking, chương trình cho khách hàng chọn 

loại giao dịch để đăng nhập như sau: 

 

Nhấp chọn nút “Đăng nhập” vào trang ACB Online – Khách hàng doanh nghiệp  

 

 

 

 

 

 

Quý khách lần lượt nhập vào thông tin: 

- Nhập tên truy cập.  

- Nhập mật khẩu đăng nhập 

Sau đó nhấp chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập. 

Trang chủ ACB Online - ACB - iBanking sau khi đăng nhập: 
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Chọn “Thoát” để thoát khỏi màn hình giao dịch trực tuyến của ACB online 

 

A.2. Thay đổi mật khẩu đăng nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách nhập các thông tin: mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới. 

Nhấp chọn “Đồng ý” thay đổi mật khẩu. 

Lƣu ý:  

- Quý khách có thể dùng lại mật khẩu cũ để làm mật khẩu mới. 

- Mật khẩu mới là một dãy từ 06 đến 20 kí tự, có thể là chữ hoặc số, hoặc cả chữ và số, phân biệt chữ 

hoa chữ thường, chấp nhận khoảng trắng, ký tự đặc biệt @ # $.. 

- Khi nhập mật khẩu mới Quý khách nên chú ý phím Caps Lock và tắt bộ gõ dấu tiếng Việt. 
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Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, Quý khách đăng nhập lại vào ACB - iBanking với tên đăng nhập 

Quý khách mới thay đổi. 

 

 

 

 

 

A.3. Thay đổi tên đăng nhập 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, sau đó  nhấp chọn “Đồng ý” để thực hiện. 

Lƣu ý:  

- Tên đăng nhập là một dãy từ 06 đến 20 kí tự, từ [0-9] [a-z], không phân biệt chữ hoa chữ thường, 

không khoảng trắng, không ký tự đặc biệt @ # $.. 

- Quý khách có thể dùng lại mật khẩu cũ để làm mật khẩu mới. 

- Mật khẩu mới là một dãy từ 06 đến 20 kí tự, có thể là chữ hoặc số, hoặc cả chữ và số, phân biệt chữ 

hoa chữ thường, chấp nhận khoảng trắng, ký tự đặc biệt @ # $.. 

- Khi nhập mật khẩu mới Quý khách nên chú ý phím Caps Lock và tắt bộ gõ dấu tiếng Việt. 

Sau khi thay đổi tên truy cập thành công, Quý khách đăng nhập lại vào ACB - iBanking với tên đăng nhập 

Quý khách mới thay đổi. 
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A.4. Đăng ký chữ ký mẫu  

Khách hàng dùng phương thức xác thực là chữ ký điện tử tĩnh (chứng thư điện tử, hay Token-CA) cần 

phải thực hiện việc đăng ký chữ ký mẫu để có thể giao dịch trên ACB Online. Việc đăng ký này chỉ 

thực hiện cho lần đầu tiên. Mục đích là để xác nhận chữ ký điện tử tĩnh của khách hàng với ACB.  

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: <Tiện ích khác>  <Đăng ký chữ ký mẫu> 

 

 

 

 

 

 

Quý khách nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó nhấp chọn “Đăng ký” để đăng ký. 

Chương trình ACB Online sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu Quý khách xác nhận chứng thư điện tử, Quý 

khách chọn chứng thư số và nhấp chọn nút “OK” 

 

 

 

 

 

ACB Online sẽ liên kết tới tổ chức chứng thực tương ứng để kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số này. 

Nếu hợp lệ, người dùng sẽ nhận được thông báo “Chữ ký đã đƣợc đăng ký” 

Lƣu ý: Trong quá trình xác nhận, nếu xuất hiện bảng thông báo về vấn đề bảo mật, Quý khách nhấp chọn 

Yes để hoàn tất giao dịch. 
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A.5 Kích hoạt tài khoản Inactive/ Dormant 

Từ trang chủ ACB Online, quý khách chọn: <Tiện ích khác>  <Kích hoạt TK ngƣng hoạt động> 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện như sau: 

- Chọn số tài khoản cần kích hoạt. 

- Nhập mật khẩu đăng nhập. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện kích hoạt tài khoản. 

 

 Để xem trạng thái kích hoạt tài khoản Inactive/ Dormant 

Quý khách nhấp chọn tab “Trạng thái kích hoạt” 

 

Quý khách chọn số tài khoản và chọn đồng ý để xem trạng thái kích hoạt tài khoản.  

 

A.6 Đăng ký nhận thông báo số dƣ tài khoản tự động qua ĐTDĐ/Email 

Quý khách có thể đăng ký nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản qua ĐTDĐ hoặc Email 
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Quý khách thực hiện chọn số tài khoản cần thông báo số dư và chọn thông báo qua điện thoại di động  

hoặc qua email, sau đó nhấp chọn “Đăng ký”. Kết quả đăng ký sẽ được hiển thị theo danh sách dịch vụ 

Quý khách đã đăng ký. 

 

 

B. THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 

B1. NHÓM QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

B1.1. Truy vấn thông tin số dƣ tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

Để xem liệt kê chi tiết giao dịch tài khoản nào, Quý khách nhấp vào số tài khoản tương ứng. 
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 Xem chi tiết thông tin tài khoản theo thời gian (theo ngày hoặc theo tháng). Nhấp chọn nút “Xem” ở 

mục tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Để xuất file excel liệt kê giao dịch Quý khách chọn “Xuất file excel” và nhấp chọn “Save” đề lưu file 

 

 

 

 

 

 

 Để xem liệt kê giao dịch theo số tham chiếu (số hợp đồng tính dụng, số hóa đơn, số hợp đồng bảo 

hiểm….) Quý khách chọn thời gian liệt kê, đánh dấu chọn vào ô “Liệt kê theo số tham chiếu”, nhập 

số tham chiếu  và chọn “Đồng ý” 

 

B1.2. Liệt kê giao dịch MT 

File RJE/DOC hỗ trợ cho một số khách hàng lớn có chương trình hạch toán kế toán tự động. Khi nhận 

được file text RJE/DOC các giao dịch trong ngày, hệ thống kế toán của Khách hàng sẽ xử lý dữ liệu và tự 

động hạch toán. 
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ACB-Online có tính năng hỗ trợ khách hàng: đăng ký nhận liệt kê giao dịch dạng RJE/DOC (dạng text) 

qua e-mail hàng ngày hoặc truy vấn ngay nội dung file text RJE/DOC của các ngày trước đó. 

a) Đăng ký nhận liệt kê giao dịch MT 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Dạng liệt kê: Chọn dạng liệt kê theo RJE hoặc theo DOS 

- Số tài khoản: Chọn số tài khoản TGTT của Quý khách 

- Gửi đến & Xác nhận lại: Nhập địa chỉ email cần nhận 

Nhấp chọn “Đăng ký” để hoàn tất 

 

b) Liệt kê giao dịch MT 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn dạng liệt kê 

- Chọn tài khoản cần liệt kê 

- Chọn thời gian từ ngày, đến ngày 

- Nhấp “Xem liệt kê” 
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- Chọn Save File 

- Chọn “OK” để lưu file về  

thư mục trên máy khách hàng 

B1.3. Liệt kê giao dịch theo trạng thái 

Để xem liệt kê các giao dịch Quý khách thực hiện trên ACB Online, từ trang chủ ACB Online, Quý 

khách chọn: 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách chọn tài khoản, trạng thái và thời gian cần xem, sau đó nhấp chọn “Xem”  

B1.4. Xem hoặc xóa giao dịch 

Để in liệt kê hoặc xóa các giao dịch đang chờ Ngân hàng xử lý, từ trang chủ ACB Online, Quý khách 

chọn: 

 

 

 

 

 

 

 

Tùy theo từng trạng thái, Quý khách có thể chọn xem hay xóa giao dịch. 

 Những giao dịch chờ ngân hàng thực hiện Quý khách có thể xoá giao dịch khi phát hiện giao dịch sai 

sót. 

 Những giao dịch do Ngân hàng từ chối xử lý, Quý khách thực hiện lại giao dịch khác.  
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B1.5. Ký xác nhận giao dịch 

Để thực hiện ký các lệnh đã được soạn thảo trước đó (các lệnh lưu nháp hoặc các lệnh ở trạng thái chờ 

duyệt), Quý khách chọn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ký xác nhận giao dịch từng lệnh 

Quý khách thực hiện ký xác nhận từng lệnh: 

Bƣớc 1: Chọn “Xác nhận” ở cuối dòng lệnh cần xác nhận. 

 

Bƣớc 2: Chọn phương thức xác thực 

 

Nhấp chọn “Đồng ý” để sang trang xác nhận lệnh. 
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Bƣớc 3: Ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn 

Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách kiểm tra lại các thông tin ở vùng (1) và thực hiện ký xác nhận lệnh 

ở vùng (2). 

 

HƢỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN GIAO DỊCH BẰNG CÁC PHƢƠNG THỨC XÁC THỰC (PTXT) 

 Ký xác nhận với PTXT OTP Token (Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh + OTP Token) 

 

 

 

 

 

 

Nhập mật khẩu 

đăng nhập 

Nhấp “Xác nhận” để hoàn 

thành giao dịch 

Nhập mã xác thực OTP Token 

nhận được từ thiết bị Token  

 

(1) 

(2) 
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 Ký xác nhận với PTXT Chứng thƣ số (Tên truy cập + Mật khẩu tĩnh + CA) 

 

 

 

 

Sau khi chọn “Xác nhận”, chương trình ACB Online sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu Quý khách xác nhận 

chứng thư điện tử như sau:  

        

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn chứng thư điện tử (Token-CA) của Quý khách, sau đó nhấp chọn “OK” 

- Xuất hiện hộp thoại nhập mã PIN. Quý khách nhập mã PIN truy cập Token – CA để tạo chữ ký 

điện tử cho giao dịch. 

- Nhấp chọn “Login” để hoàn tất 

Lƣu ý: 

Trong quá trình xác nhận, nếu xuất hiện bảng thông báo về vấn đề bảo mật như bên dưới, Quý khách nhấp 

chọn Yes để hoàn tất giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

Nhập mật khẩu 

đăng nhập 

Nhấp “Xác nhận” để 

hoàn thành giao dịch 
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b) Ký xác nhận giao dịch nhiều lệnh 

Quý khách thực hiện ký xác nhận cùng lúc nhiều lệnh: 

Bƣớc 1: Chọn tick vào ô đầu của các dòng lệnh cần xác nhận, hoặc tick chọn tất cả. Sau đó nhấp chọn 

nút “Ký xác nhận” 

 

Bƣớc 2: Chọn phương thức xác thực, sau đó nhấp chọn đồng ý. 

 

Bƣớc 3: Ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn (tương tự như phần ký xác nhận từng lệnh) 

B1.6. Thông tin tài khoản nhà phân phối 

Tiện ích này giúp Công ty đối tác (trong chương trình Hỗ trợ tài chính nhà phân phối) xem số dư 

khả dụng tài khoản chuyên chi của các Nhà phân phối/Đại lý/Người mua hàng 

Để truy vấn số dư tài khoản Nhà phân phối, Quý khách chọn: 

Menu <Quản lý tài khoản>  <Thông tin tài khoản nhà phân phối> 
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Quý khách thực hiện: 

- Chọn “Tất cả”  để truy vấn tất cả các tài khoản của Nhà phân phối hoặc chọn “Theo số tài 

khoản” và nhập số tài khoản nhà phân phối cần truy vấn. 

- Nhấp chọn “Xem” để xem thông tin  

- Để xuất file excel thông báo số dư, Quý khách chọn “Xuất excel” và lưu file về máy. 

 

File excel có nội dung và định dạng như sau: 

 

B2. NHÓM TÍNH NĂNG CHUYỂN TIỀN 

B2.1 Chuyển khoản trong ACB 

Tính năng này cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản cho các tài khoản khác trong hệ thống 

ACB. Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản trong hệ thống ACB, khách hàng cần thực hiện các 

bước sau : 

 Bƣớc 1 : Đăng ký tài khoản thụ hƣởng trong hệ thống ACB 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Nhập số tài khoản ghi có trong ACB 

- Chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký.  

Số tài khoản hợp lệ, chương trình sẽ thể hiện tên và số tài khoản thụ hưởng trong danh sách tài khoản 

thụ hưởng bên dưới với trạng thái Đang hoạt động. 

 

 

 

Để xoá tài khoản thụ hưởng đã đăng ký, Quý khách chọn <Xoá>  



Hướng dẫn sử dụng ACB - iBanking                                                                      Phiên bản chuẩn - KHDN 

 

    18 

 

 Bƣớc 2 : Soạn nội dung giao dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách nhập các thông tin: 

- Chọn tài khoản ghi nợ là tài khoản TGTT của Quý khách dùng để trích tiền. 

- Chọn tài khoản ghi có (tài khoản thụ hưởng trong ACB) từ danh sách đã có sẵn (đăng ký ở bước 1) 

hoặc nhập trực tiếp số tài khoản mà không cần đăng ký. 

- Nhập số tiền cần chuyển.  

- Nhập nội dung chuyển tiền (tiếng Việt không bỏ dấu). 

- Quý khách có quyền chọn chuyển khoản ngay hoặc chỉ định ngày chuyển khoản sau.  

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn (*) 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 3: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 2): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 2). Chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 
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Lưu ý: Giao dịch thành công là giao dịch có xác nhận cuối cùng bằng các phương thức xác thực của 

người có quyền chủ tài khoản. Trường hợp khách hàng đăng ký ủy nhiệm chi 02 chữ ký là kế toán 

trưởng và chủ tài khoản, kế toán trưởng phải ký xác nhận trước sau đó chủ tài khoản vào ký duyệt thì 

giao dịch mới chuyển đến cho ACB thực hiện 

B2.2. Chuyển khoản ngoài ACB 

Tính năng này cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản cho các tài khoản khác ngoài hệ thống 

ACB. Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ngoài hệ thống ACB, khách hàng cần thực hiện các 

bước sau : 

 Bƣớc 1 : Đăng ký tài khoản thụ hƣởng ngoài hệ thống ACB 

Từ trang chủ Quý khách chọn <Đăng ký TK thụ hƣởng>  <TK thụ hƣởng ngoài ACB> 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện:  

- Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu.  

- Tên đơn vị hưởng: nhập tiếng Việt không dấu, không quá 42 kí tự 

Thông tin tài khoản vừa đăng ký sẽ được hiển thị trong danh sách tài khoản thụ hưởng với trạng thái 

Đang hoạt động 

 Bƣớc 2: Soạn nội dung giao dịch 
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Quý khách nhập các thông tin: 

- Chọn tài khoản ghi nợ là tài khoản TGTT của Quý khách dùng để trích tiền. 

- Chọn tài khoản ghi có (tài khoản thụ hưởng trong ACB) từ danh sách đã có sẵn (đăng ký ở bước 1) 

hoặc nhập trực tiếp số tài khoản 

- Nhập số tiền cần chuyển.  

- Quý khách có thể chọn chuyển khoản ngay hoặc chỉ định ngày chuyển khoản sau.  

- Nhập nội dung chuyển tiền: nhập tiếng Việt không dấu 

- Chọn phương thức xác thực Quý khách muốn thực hiện.  

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 3: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 2): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 2). Chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 
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Lưu ý: Giao dịch thành công là giao dịch có xác nhận cuối cùng bằng các phương thức xác thực của 

người có quyền chủ tài khoản. Trường hợp khách hàng đăng ký ủy nhiệm chi 02 chữ ký là kế toán 

trưởng và chủ tài khoản, kế toán trưởng phải ký xác nhận trước sau đó chủ tài khoản vào ký duyệt thì 

giao dịch mới chuyển đến cho ACB thực hiện 

B2.3. Chuyển tiền vào thẻ ACB 

Tính năng này cho phép khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán 

của khách hàng vào thẻ do ACB phát hành. 

Để thực hiện được giao dịch chuyển tiền vào thẻ, khách hàng cần thực hiện các bước sau : 

 Bƣớc 1 : Đăng ký tài khoản thụ hƣởng thẻ 

Từ trang chủ ACB online, Quý khách chọn < Đăng ký online> <Đăng ký TK thụ hƣởng>  <Thẻ 

thụ hƣởng > 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Nhập họ tên chủ thẻ 

- Nhập số thẻ (16 số liên tục) 

- Chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký thẻ thụ hưởng 

Thông tin thẻ vừa đăng ký sẽ được hiển thị trong danh sách tài khoản thụ hưởng bên dưới 

 

Trường hợp Quý khách nhập sai tên chủ thẻ hoặc sai số thẻ chọn vào nút <Xoá> để xoá thông tin cũ và 

đăng ký lại mới. 

 Bƣớc 2: Soạn nội dung giao dịch 
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Từ trang chủ ACB online, Quý khách chọn <Chuyển tiền>  <Chuyển tiền vào thẻ ACB> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách nhập thông tin: 

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách. 

- Số thẻ nhận tiền: Chọn thẻ cần chuyển tiền vào 

- Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển 

- Nội dung chuyển tiền: nhập tiếng Việt không dấu, không kí tự đặc biệt, không phím enter 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 3: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 2): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 2). Chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

Lưu ý: Giao dịch thành công là giao dịch có xác nhận cuối cùng bằng các phương thức xác thực của 

người có quyền chủ tài khoản. Trường hợp khách hàng đăng ký ủy nhiệm chi 02 chữ ký là kế toán 

trưởng và chủ tài khoản, kế toán trưởng phải ký xác nhận trước sau đó chủ tài khoản vào ký duyệt thì 

giao dịch mới chuyển đến cho ACB thực hiện 

B2.4. Chuyển tiền cho ngƣời nhận bằng CMND/Passport 

Trong trường hợp người nhận tiền không có tài khoản tại Ngân hàng, Quý khách vẫn có thể thực hiện 

giao dịch chuyển tiền cho người nhận bằng CMND hoặc Passport. 

Từ trang chủ, Quý khách thực hiện như sau: 
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 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Menu: <Chuyển tiền>  <Chuyển tiền cho ngƣời nhận bằng CMND/Passport> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

- Phần nhập CMND hoặc Passport như sau :  

+ Nếu người nhận tiền bằng CMND: nhập số CMND, ngày cấp, nơi cấp 

+ Nếu người nhận tiền bằng passport: nhập số passport, ngày cấp, nơi cấp, thời gian hiệu lực của 

passport (trong phần nội dung chuyển tiền), quốc tịch (trong phần nội dung chuyển tiền)  

- Nội dung chuyển tiền: Nhập tiếng Việt không bỏ dấu. 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 3: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 
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+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B2.5 Chuyển khoản theo lô 

Tính năng này cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản cùng lúc nhiều giao dịch bằng cách tải lên 

chương trình ACB online file dữ liệu (.excel) gồm các giao dịch được tạo sẵn theo mẫu chuẩn của ACB  

Quý khách thực hiện các bước: 

 Bƣớc 1: Soạn file chuyển khoản theo lô  

Quý khách soạn file theo mẫu sau: 

 

Quý khách cần nhập dữ liệu theo yêu cầu và định dạng có sẵn, không thay đổi lại định dạng.  

 STT: Nhập Số thứ tự chi lương (có thể bỏ trống vùng này).  

 Tên đơn vị thụ hưởng: Nhập tên người/tên đơn vị nhận tiền bằng tiếng Việt không dấu. 

 Mã Ngân hàng: Nhập mã ngân hàng (trong hoặc ngoài ACB) nơi mở tài khoản hoặc nơi mở thẻ của 

người nhận (Quý khách có thể download danh sách mã ngân hàng đính kèm – xem bước 2) 

 Số tài khoản: Nhập số tài khoản nhận tiền của người nhận (nếu người nhận muốn nhận tiền qua tài 

khoản) 

 Số thẻ ACB: Nhập 16 số thẻ của người nhận tiền (nếu người nhận muốn nhận tiền qua thẻ). Lưu ý: 

nhập liên tục 16 số, không khoảng cách 

 Nội dung giao dịch: nhập bằng tiếng Việt không dấu 

Lƣu ý:  

- Nếu Quý khách nhập cả hai hình thức “Số tài khoản nhận” và “Số thẻ” trong cùng một dòng thì hệ 

thống sẽ chỉ ưu tiên thực hiện chuyển vào “Số tài khoản nhận” 
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- Bỏ dòng chữ “Lưu ý: không dùng dấu tiếng Việt” bằng cách bôi đen nhiều dòng và xoá (theo 

hướng dẫn bên dưới), không dùng phím “delete” để xoá chữ. 

 

 

 

 Bƣớc 2: Upload file 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xác thực mật khẩu trước khi thực hiện giao dịch 

-  Upload file 
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Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản chuyển tiền 

- Chọn Browse để mở tập tin soạn thảo Quý khách đã lưu ở Bước 1 

- Chọn thời gian chuyển khoản ngay hoặc chỉ định ngày chuyển khoản sau. 

- Nhấp nút “Tiếp tục”, chương trình hiển thị màn hình tóm lược nội dung như bên dưới:  

 

- Quý khách kiểm tra lại thông tin, nếu đúng Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để lưu file  
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Chương trình thông báo việc soạn thảo giao dịch đã lưu thành công, chờ ký xác nhận. 

Lưu ý: Trường hợp upload  file có phát sinh giao dịch không hợp lệ, Quý khách phải thực hiện điều 

chỉnh. Chương trình chỉ xứ lý khi tất cả các giao dịch đều hợp lệ.  

 Bƣớc 3: Ký xác nhận lệnh đã lưu  

Thực hiện tương tự mục B1.5 

 

B2.7 Chi hộ lƣơng  

Tính năng này cho phép doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán lương cùng lúc cho nhiều tài khoản thụ 

hưởng bằng cách tải lên chương trình ACB Online file dữ liệu gồm các khoản chi lương được tạo sẵn 

theo mẫu chuẩn của ACB. 

a)  Soạn thảo giao dịch chi hộ lƣơng 

Bƣớc 1: Soạn file chi hộ lương 

i) File chi hộ lƣơng thông thƣờng 

Quý khách soạn file theo mẫu sau: 
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Quý khách cần nhập dữ liệu theo yêu cầu và định dạng có sẵn, không thay đổi lại định dạng.  

 STT: Nhập Số thứ tự chi lương (có thể bỏ trống vùng này).  

 Tên NV: Nhập tên nhân viên cần chi lương bằng tiếng Việt không dấu. 

 Mã NV: Nhập mã nhân viên nếu có, nếu không có thể bỏ trống 

 Chức danh: Nhập chức danh của nhân viên nếu có, nếu không có thể bỏ trống. 

 Số tiền: Nhập số tiền cần chi 

 Mã Ngân hàng: Nhập mã ngân hàng (trong hoặc ngoài ACB) nơi mở tài khoản hoặc nơi mở thẻ của 

người nhận tiền hoặc nơi người nhận nhận tiền bằng chứng minh nhân dân. (Quý khách có thể 

download danh sách mã ngân hàng đính kèm – xem bước 2) 

 Số tài khoản: Nhập số tài khoản nhận tiền của người nhận (nếu người nhận muốn nhận tiền qua tài 

khoản) 

 Số CMND; Ngày cấp CMND; Nơi cấp CMND: Nhập thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp của 

người nhận (nếu người nhận muốn nhận tiền bằng CMND) 

 Số thẻ ACB: Nhấp số thẻ của người nhận tiền (nếu người nhận muốn nhận tiền qua thẻ) 

 Nội dung giao dịch: nhập bằng tiếng Việt không dấu. 

Lƣu ý:  

- Nếu tài khoản thụ hưởng trong ACB thì mã ngân hàng là 2558 

- Nếu là thẻ ACB thì mã ngân hàng là 2537 

- Nếu nhận CMND trong ACB thì mã ngân hàng bắt buộc phải đúng mã của chi nhánh đó. 

- Số tài khoản: Chỉ nhập khi chuyển lương vào tài khoản trong hoặc ngoài ACB                

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: Chỉ nhập khi chuyển lương cho người nhận CMND      

- Số thẻ: Chỉ nhập khi chuyển lương vào thẻ                                                                           

- Bỏ dòng chữ “Lưu ý: không dùng dấu tiếng Việt” bằng cách bôi đen nhiều dòng và xoá (theo 

hướng dẫn bên dưới), không dùng phím “delete” để xoá chữ. 

Chỉ nhập 1 

trong 3 
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Sau khi đã soạn xong file mẫu khách hàng lưu vào máy và vào trang ACB Online để soạn thảo chi hộ 

lương 

ii) File chi hộ lƣơng qua tài khoản tại ACB 

Quý khách soạn file dữ liệu theo mẫu sau: 

 

Lưu ý: Quý khách cần nhập dữ liệu theo yêu cầu và định dạng có sẵn, không thay đổi lại định dạng.  

- STT: Số thứ tự danh sách nhân viên 

- Tên NV: Tên nhân viên cần chi lương bằng tiếng Việt không dấu. 

- Số tài khoản: Số tài khoản TGTT của nhân viên. 

- Số tiền: Số tiền cần chi. 

- Nội dung giao dịch: Diễn giải giao dịch bằng tiếng Việt không dấu. 

- Số CMND: Số CMND của nhân viên (có thể bỏ trống). 

- Mã NV: Mã nhân viên (nếu có, nếu không có thể bỏ trống). 

- Chức danh: Chức danh của nhân viên (nếu có, nếu không có thể bỏ trống). 

 

Bƣớc 2: Upload file 
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Menu: <Chuyển tiền>  <Chi hộ lƣơng>   <Giao dịch chi hộ lƣơng> 

- Xác thực mật khẩu trước khi thực hiện giao dịch 

 

-  Upload file 

 

 Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản chuyển tiền 

- Chọn “Browse” để mở tập tin soạn thảo Quý khách đã lưu ở Bước 1 

- Nhấp chọn “Tiếp tục”, chương trình hiển thị màn hình liệt kê tất cả các tài khoản lương lấy từ file dữ 

liệu như bên dưới:  
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Quý khách kiểm tra lại thông tin, nếu đúng Quý khách nhập mật khẩu đăng nhập và nhấp nút “Xác 

nhận”. Chương trình thông báo việc soạn thảo giao dịch chi hộ lương đã thành công, lệnh được lưu 

nháp chờ ký xác nhận. 

 

 

Lưu ý: Trường hợp file chi lương có phát sinh giao dịch không hợp lệ, Quý khách phải thực hiện điều 

chỉnh. Chương trình chỉ xứ lý khi tất cả các giao dịch đều hợp lệ.  
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b) Ký xác nhận giao dịch chi hộ lƣơng 

Từ menu trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xóa giao dịch, Quý khách chọn “Xóa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Liệt kê giao dịch chi hộ lƣơng 

Để xem liệt kê các giao dịch chi hộ lương đã thực hiện trong tháng, từ menu trang chủ ACB Online, Quý 

khách chọn: 

Để ký xác nhận giao dịch chi hộ lương khách hàng nhấp chọn “Xác nhận”, chương trình hiển thị màn hình xác 

nhận thông tin.  

(Thực hiện ký duyệt lệnh tƣơng tự Bƣớc 3 – Mục B1.5) 

Để xem lại file chi hộ lương, Quý khách nhấp chọn “Xem chi tiết”. 

Chương trình hiển thị thông tin chi tiết file chi lương Quý khách  đã gửi. 

Lưu ý: Chỉ có quyền  ký xác nhận (kế toán trưởng, người kiểm soát, chủ tài khoản) 

mới có thể xem lại chi tiết file chi hộ lương) 

Hình 39: Màn hình liệt kê thông tin giao dịch chi hộ lương cần xác nhận 
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Menu: <Chuyển tiền>  <Chi hộ lƣơng>   <Liệt kê giao dịch> 

 

 

- Để xem và in Ủy nhiệm chi,  Quý khách nhấp chọn “Xem” 

 

 

- Để xem chi tiết trạng thái từng giao dịch, Quý khách nhấp chọn “Xem chi tiết” 
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B3. NHÓM TÍNH NĂNG THANH TOÁN DỊCH VỤ 

B3.1. Thanh toán hóa đơn (Điện, nƣớc, Internet…) 

Để thực hiện giao dịch thanh toán hóa đơn, Quý khách cần thực hiện các bước sau: 

 Bƣớc 1: Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong thanh toán hóa đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện nhƣ sau: 

- Chọn loại thanh toán (Internet, điện thoại, nước, điện, điện khu vực HCM) 

- Nhập mã dịch vụ: là số hợp đồng/ số điện thoại/ số danh bạ/ mã khách hàng tương ứng với loại 

thanh toán Quý khách chọn 

- Nhập tên đơn vị hưởng: nhập tiếng Việt không dấu, không quá 42 kí tự 

- Nhập thông tin đơn vị hưởng: thông tin số tài khoản đơn vị thụ hưởng, tỉnh/TP, ngân hàng, chi 

nhánh 

Chọn “Đăng ký” để hoàn tất việc đăng ký tài khoản thụ hưởng thanh toán hoá đơn 

Lưu ý: Đối với loại thanh toán điện khu vực HCM, Quý khách không bị tốn phí chuyển khoản và được 

xoá nợ trực tiếp. Quý khách đăng ký theo thông tin hướng dẫn như sau: 

 

Thông tin tài khoản vừa đăng ký sẽ được hiển thị trong danh sách tài khoản thụ hưởng bên dưới với 

trạng thái “Đang hoạt động” 
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Để thay đổi trang thái của tài khoản, Quý khách chọn “Sửa” ở cuối dòng thông tin tài khoản 

 Bƣớc 2: Soạn nội dung giao dịch 

Từ trang chủ, khách hàng chọn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản trích tiền: là tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Loại thanh toán: Chọn loại thanh toán 

- Mã dịch vụ: Chọn mã dịch vụ cần thanh toán 

- Kỳ tháng: Nhập kỳ/tháng cần thanh toán 

- Số tiền: Nhập số tiền cần thanh toán 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 
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 Bƣớc 3: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

Lƣu ý: Đối với loại thanh toán Điện khu vực HCM, Quý khách chọn “Xem dư nợ ĐL TPHCM” để 

kiểm tra dư nợ và chọn kỳ cần thanh toán 

 

B3.2 Nạp tiền cho thuê bao ĐTDĐ trả trƣớc (Topup) 

Thông qua ACB Online, Quý khách có thể nạp tiền cho các thuê bao điện thoại di động trả trước thuộc 

các mạng viễn thông: Vinaphone, Mobifone, Viettel, Sfone. 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn “Tiếp tục” 

để tiếp tục thực 

hiện thanh toán 
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Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn nhà cung cấp là thuê bao của Vinaphone, Mobifone, Viettel, Sfone 

- Nhập số điện thoại cần nạp tiền 

- Mệnh giá thẻ: Chọn mệnh giá thẻ cần nạp 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.3 Thanh toán cƣớc phí cho thuê bao ĐTDĐ trả sau (Billing) 

Thông qua ACB Online, Quý khách có thể thanh toán cước phí cho các thuê bao điện thoại di động trả 

sau thuộc các mạng viễn thông: Mobifone, Viettel 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn nhà cung cấp là thuê bao của Mobifone, Viettel 

- Số điện thoại: Chọn số điện thoại cần thanh toán cước phí 
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- Số tiền thanh toán: chương trình sẽ tự động hiển thị số tiền cần thanh toán cước phí 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.4 Thanh toán vé máy bay  

Thông qua ACB Online, Khách hàng có thể thanh toán chi phí mua vé máy bay trả sau của Vietnam 

Airlines/ Air Asia theo phương thức Pay Later (chi tiết phương thức thanh toán xem trên website 

www.vietnamairlines.com / www.airasia.com ) 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn nhà cung cấp dịch vụ. 

- Mã đặt chỗ: Nhập mã đặt chỗ khi khách hàng mua chỗ trực tuyến trên website của hãng bay 

- Nhập lại mã đặt chỗ. 

- Số tiền thanh toán: Hệ thống tự động hiển thị số tiền thanh toán tương ứng với mã đặt chỗ. 

http://www.vietnamairlines.com/
http://www.airasia.com/
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- Chọn phương thức xác thực: lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.5 Thanh toán đơn hàng SohaPay  

Thông qua ACB Online, Khách hàng có thể thanh toán chi phí mua hàng trên SOHAPAY (chi tiết 

phương thức thanh toán xem trên website www.sohapay.com ) 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Mã đơn hàng: Nhập mã đơn hàng có được sau khi thực hiện mua trên sohapay.com 

- Số tiền thanh toán: Hệ thống tự động hiển thị số tiền thanh toán  

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

http://www.sohapay.com/
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 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.6 Thanh toán thuế 

Thông qua ACB Online, Khách hàng có thể thanh toán thuế cho doanh nghiệp 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 
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- Quý khách chọn thông tin đơn vị thanh toán toán thuế và nhập đầy đủ thông tin thanh toán thuế 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

Lƣu ý: Trường hợp tài khoản kho bạc Quý khách cần thanh toán không nằm trong danh sách, Quý 

khách chọn <Tự đăng ký kho bạc > và nhập các thông tin đăng ký kho bạc bằng Tiếng Việt không dấu, 

không ký tự đặc biệt.  

B3.7 Nạp thẻ game  

Khách hàng có thể nạp Bạc cho tài khoản game của FPT và nạp Zingxu cho tài khoản game VNG. 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Từ trang chủ, Quý khách chọn như sau: 

<Thanh toán dịch vụ>  <Nạp thẻ game> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiên: 

- Chọn tài khoản trích tiền 

- Chọn Nhà cung cấp dịch vụ  

- Nhập tài khoản game 
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- Nhập lại tài khoản game 

- Nhập số tiền nạp 

* Lưu ý: 

 Đối với nhà cung cấp FPT: nhập số tiền 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000  

 Đối với nhà cung cấp VNG: nhập số tiền tối thiểu 30.000, tối đa 100.000.000, theo cấp số cộng 

10.000 (ví dụ: 40.000 đồng, 60.000 đồng) 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.8 Thanh toán cƣớc Internet ADSL 

Khách hàng  có thể thanh toán cước Internet cho các thuê bao ADSL của các nhà cung cấp: Viettel, 

Trung tâm điện thoại Nam Sài Gòn (SST) – khu vực Phú Mỹ Hưng,- Công ty CP Công Nghệ SG 

(SaiGonTel), VNPT TP. HCM.  

Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Để thực hiện, từ trang chủ, Quý khách chọn:  

<Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán cước Internet ADSL> 
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Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ  

- Nhập mã dịch vụ 

- Số tiền giao dịch: hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.9 Thanh toán cƣớc điện thoại cố định 

Thanh toán cước điện thoại cố định các mạng viễn thông SST, STC, VNPT HCM. 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Từ trang chủ, Quý khách chọn: <Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán cƣớc ĐTCĐ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ  

- Nhập số điện thoại 

- Số tiền giao dịch: hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán 
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- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 

 

 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.10 Thanh toán cƣớc truyền hình 

Thanh toán cước truyền hình MyTV VNPT Tp.HCM 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Từ trang chủ, Quý khách chọn: <Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán cƣớc truyền hình> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ  

- Nhập mã dịch vụ 

- Số tiền giao dịch: hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán 

- Chọn lưu nháp hoặc ký xác nhận bằng phương thức xác thực đã chọn. 

- Chọn “Đồng ý” để thực hiện lệnh. 
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 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B3.11 Thanh toán vé tàu lửa 

Thanh toán vé tàu lửa VietNam Raiway khi đặt vé tại http://dsvn.vn  

 

 Bƣớc 1: Soạn nội dung giao dịch 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn menu: 

 <Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán vé tàu lửa> 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ  

- Nhập mã thanh toán 

- Nhập lại mã thanh toán 

- Số tiền thanh toán: hệ thống tự động hiển thị số tiền cần thanh toán 

- Chọn phương pháp xác thực để thực hiện giao dịch.  

- Nhấp chọn “Đồng ý” đề chuyển sang trang tóm lược giao dịch. 

http://dsvn.vn/
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 Bƣớc 2: Lƣu nháp hoặc ký xác nhận lệnh 

+ Nếu chọn lƣu nháp (ở bước 1): Tại trang xác nhận lệnh, Quý khách nhấp chọn “Xác nhận” để 

lưu lệnh. Để gửi lệnh đến ngân hàng, Quý khách vào phần “Ký xác nhận giao dịch” – Xem 

mục B1.5 

+ Để thực hiện chuyển khoản ngay, Quý khách chọn “Ký xác nhận” (ở bước 1), chương trình 

chuyển sang trang tóm lược giao dịch. Tại trang tóm lược giao dịch: thực hiện tương tự Bƣớc 3 

– Mục B1.5 

 

B4. NHÓM TÍNH NĂNG TIỀN GỬI ONLINE 

B4.1. Tiền gửi có kỳ hạn VND 

a)  Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn  

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Yêu cầu mở tài khoản: Chọn loại tiền gửi và kỳ hạn gửi    

- Tài khoản trích tiền: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách 

- Số tiền: Nhập số tiền muốn gửi  

Sau đó, nhấn nút “Đồng ý” để chuyển sang màn hình ký xác nhận.  

Tại trang xác nhận, Quý khách kiểm tra lại các thông tin Quý khách đã soạn ở bước trước, sau đó nhập 

mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.  

 

b)  Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn  

Cùng với tính năng tất toán tự động khi tài khoản đến hạn đáo hạn trong “Cập nhật chỉ thị tái tục”, 

Quý khách có thể chủ động tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi của Quý khách bằng tiện ích “Tất toán 

tài khoản tiền gửi có kỳ hạn”. Tiền gửi sau khi tất toán sẽ được chuyển ngay vào tài khoản TGTT của 

Quý khách. 
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Quý khách chọn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cần tất toán và tài khoản nhận tiền, sau đó nhập mật khẩu 

xác nhận. Nhấp chọn “Đồng ý” để hoàn tất. 

c) Cập nhật chỉ thị tái tục 

Sau khi tạo tài khoản tiền gửi thành công trên ACB Online, khi đến ngày đáo hạn của tài khoản, hệ 

thống tự động tái tục cả vốn và lãi sang kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn ban đầu. 

Để thay đổi chỉ thị tái tục đối với tài khoản tiền gửi online, Quý khách có thể chủ động thực hiện như 

sau: 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn menu <Tiền gửi>  < Cập nhật chỉ thị tái tục> 
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Quý khách thực hiện: 

- Số tài khoản: Chọn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cần cập nhật chỉ thị 

- Chọn 01 trong 03 chỉ thị cần cập nhật 

- Nhập lại mật khẩu đăng nhập 

- Nhấp chọn “Đồng ý” để hoàn tất. 

Hệ thống sẽ tự động thực thi chỉ thị tái tục (lần sau cùng) của Quý khách ngay khi tài khoản đến hạn 

đáo hạn. 

B4.2  Tài khoản đầu tƣ trực tuyến 

a) Mở tài khoản đầu tƣ trực tuyến 

Tài khoản đầu tư trực tuyến (ĐTTT): là tài khoản tiền gửi thanh toán (TGTT) do Khách hàng mở qua 

dịch vụ ACB Online của ACB để được hưởng lãi suất cao hơn. 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách có thể tham chiếu “Đặc tính sản phẩm” và “Lãi suất tham chiếu” và “Quy định” của sản 

phẩm này.  

Quý khách chọn <Đồng ý>, ACB Online thông báo mở thành công tài khoản tiền gửi đầu tư trực tuyến. 

Sau khi đã mở thành công tài khoản đầu tư trực tuyến này, Quý khách có thể thực hiện chuyển khoản 

vào tài khoản đầu tư trực tuyến này để hưởng lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn cao hơn.  

Lưu ý: Quý khách chỉ tạo được 01 tài khoản tiền gửi đầu tư trực tuyến và chỉ thực hiện chuyển khoản 

cho tài khoản thụ hưởng của chính chủ tài khoản, không thực hiện chuyển khoản sang tài khoản thụ 

hưởng khác. 

 b)  Đăng ký trích tiền tự động vào tài khoản đầu tƣ trực tuyến 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn:  
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Quý khách thực hiện: 

- Số tài khoản trích: Chọn tài khoản TGTT trích tiền 

- Số tiền giữ lại tối thiểu: Nhập số tiền giữ lại tối thiểu trong tài khoản TGTT (>= 1,000,000 đồng) 

- Số tài khoản nhận tiền: Chọn tài khoản nhận tiền 

 Chọn “Đồng ý” để chuyển sang màn hình xác nhận giao dịch 

c) Hủy đăng ký trích tiền tự động vào tài khoản đầu tƣ trực tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5. NHÓM TÍN DỤNG 

Vay tiền trực tuyến 

ACB Online cung cấp thêm chức năng mới là vay tiền trực tuyến thấu chi bằng số dư tài khoản tiền gửi 

có kỳ hạn mở trên ACB Online với 02 hình thức: Vay món và vay theo hạn mức thấu chi. 

Lƣu ý: Quý khách muốn vay online cần thỏa điều kiện: 

+ Đã đăng ký hợp đồng khung vay online tại quầy 

+ Đã mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên ACB Online. 

a) Vay cầm cố số dƣ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 

 

 

 

Để hủy việc đăng ký trích tiền tự động, Quý khách nhấp chọn biểu 

tượng “Hủy dịch vụ”, sau đó chọn  “OK” để xác nhận hủy đăng ký. 
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Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: 

+ Số tài khoản: Chọn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn muốn cầm cố 

+ Phương thức vay: Chọn phương thức vay từng lần hoặc vay thấu chi 

- Thông tin vay: Chương trình sẽ hiển thị lãi suất vay tham khảo, thời hạn vay tối đa và số tiền được 

vay tối đa. 

- Đề nghị vay: 

+ Thời hạn đề nghị vay: Chọn thời hạn đề nghị vay (≤ thời hạn vay tối đa ở mục thông tin 

vay) 

+ Số tiền vay tối đa: Nhập số tiền muốn vay (≤ số tiền vay tối đa ở mục thông tin vay)  

+ Số tài khoản nhận tiền giải ngân: Chọn số tài khoản TGTT nhận giải ngân 

- Phương thức xác thực: Chọn phương thức xác thực Quý khách muốn thực hiện 

Nhấp “Đồng ý” để sang trang xác nhận thông tin. 

b) Đăng ký trả nợ vay định kỳ 

Với tính năng này, khi Quý khách đăng ký trả nợ vay định kỳ thì mỗi tháng đến hạn trả nợ vay, chương 

trình sẽ tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán mà Quý khách chỉ định để trả nợ vay cho tài 

khoản vay mà Quý khách đã đăng ký. 
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Quý khách thực hiện: 

- Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản tiền gửi thanh toán trích tiền trả 

- Tài khoản vay: Chọn tài khoản vay nhận tiền trả  

- Phương thức xác thực: Chọn phương thức xác thực Quý khách cần thực hiện. 

Nhấp chọn “Đồng ý” để sang trang xác nhận thông tin. 

Sau khi xác nhận, chương trình báo thành công thì tài khoản vay đăng ký trả nợ tự động sẽ được cập nhật. 

Trường hợp, Quý khách muốn hủy đăng ký trả nợ vay tự động trên ACB online, trong vùng lịch sử đăng ký 

trả nợ vay định kỳ chọn “Hủy dịch vụ” 

 

 

c) Thực hiện trả nợ vay online 

Nếu Quý khách không đăng ký trả nợ vay tự động mà muốn tự mình thực hiện trả nợ vay. Từ trang chủ 

ACB Online, Quý khách chọn menu:  
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Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản ghi nợ là tài khoản TGTT thực hiện trích tiền trả nợ vay và tài khoản ghi có là tài 

khoản vay cần phải trả nợ. 

- Nhập số tiền cần trả nợ vay 

- Chọn phương thức xác thực sau đó nhấp chọn “Đồng ý” để chuyển sang trang xác nhận. 

Lưu ý:  

- Tài khoản TGTT và tài khoản vay phải cùng chủ tài khoản và cùng loại tiền tệ, số dư thực tế trên 

tài khoản TGTT trừ các khoản bị phong toả phải lớn hơn hoặc bằng số tiền trả nợ vay (không cho 

phép sử dụng hạn mức thấu chi để trả nợ vay) 

- Nếu Quý khách thực hiện trả nợ vay khi chưa có số tiền phải trả nợ trong kỳ, hệ thống sẽ treo số 

tiền trả nợ (không thực hiện thu nợ trước hạn), khi đến kỳ trả nợ hệ thống tự động trích số tiền treo 

để thực hiện trả nợ vay 

- Nếu Quý khách thực hiện trả nợ đúng bằng số tiền phải trả nợ trong kỳ, hệ thống sẽ thực hiện thu 

đúng số tiền trả nợ trong kỳ 

- Nếu Quý khách thực hiện trả nợ ít hơn số tiền số tiền phải trả nợ trong kỳ, hệ thống sẽ thực hiện thu 

một phần số tiền phải trẽ nợ theo thứ tự lãi phạt (nếu có) --> lãi vay --> vốn vay 

- Nếu Quý khách thực hiện trả nợ nhiều hơn số tiền phải trả nợ trong kỳ, hệ thống sẽ thực hiện thu 

hết, phần còn lại sẽ được treo cho kỳ sau (không thực hiện trả nợ trước hạn) . 

- Nếu TK vay đang tồn tại số tiền bị treo, quí khách liên hệ CN/PGD để được hỗ trợ (TH trả nợ trước 

hạn) 
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d) Thanh lý khoản vay 

Quý khách muốn trả hết nợ vay và thanh lý khoản vay (đóng tài khoản vay), Quý khách thực hiện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản vay cần thanh lý và tài khoản TGTT dùng để trích tiền thanh lý  

- Chọn phương thức xác thực sau đó nhấp chọn “Đồng ý” để sang trang xác nhận lệnh. 

 

B6. NHÓM KINH DOANH NGOẠI TỆ 

B6.1. Bán ngoại tệ cho ACB 

Tính năng này cho phép Quý khách có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ có thể bán ngoại tệ 

trực tiếp cho ACB và chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ của Quý khách 

Để thực hiện được giao dịch bán ngoại tệ, người dùng cần thực hiện các bước sau : 

 Bƣớc 1 : Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB là TGTT VNĐ của Quý khách 

 Bƣớc 2 : Thực hiện giao dịch bán ngoại tệ 

Từ trang chủ ACB online, Quý khách chọn <Kinh doanh ngoại tệ>  <Bán ngoại tệ cho ACB> 

Tùy vào số lượng bán ngoại tệ của Quý khách được phân thành 2 loại: loại áp dụng tỷ giá niêm yết của 

ngân hàng và loại áp dụng tỷ giá thỏa thuận giữa Quý khách với nhân viên ACB. 

 Loại 1: Áp dụng tỷ giá niêm yết của ngân hàng 
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Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền: TK đơn vị trả tiền là tài khoản ngoại tệ của Quý khách, những tài khoản 

này phải đăng ký trước tại quầy 

- Chọn tài khoản nhận tiền: TK đơn vị nhận tiền là tài khoản VND của Quý khách, những tài khoản 

này phải đăng ký trước tại mục đăng ký tài khoản thụ hưởng trong ACB 

- Nhập số lượng ngoại tệ cần bán 

- Xuất hiện phần tỷ giá 

- Thành tiền là số tiền thu được bằng VND theo tỷ giá 

- Chọn phương thức xác thực. 

- Chọn “Đồng ý” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch 

Tại trang xác nhận, Quý khách kiểm tra lại các thông tin Quý khách đã soạn ở bước trước, sau đó nhập 

mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.  
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 Loại 2: Áp dụng tỷ giá thỏa thuận giữa Quý khách với nhân viên giao dịch 

Đối với trường hợp Quý khách bán ngoại tệ với số lượng lớn, Quý khách phải liên hệ với CN/PGD 

ACB để thương lượng tỷ giá mua bán. Sau khi thỏa thuận tỷ giá với nhân viên, Quý khách vào màn 

hình bán ngoại tệ nhập các thông tin sau: 

 

Quý khách thực hiện: 

- Chọn tài khoản trích tiền: TK đơn vị trả tiền là tài khoản ngoại tệ của Quý khách, những tài khoản 

này phải đăng ký trước tại quầy 

- Chọn tài khoản nhận tiền: TK đơn vị nhận tiền là tài khoản VND của Quý khách, những tài khoản 

này phải đăng ký trước tại mục đăng ký tài khoản thụ hưởng trong ACB 

- Nhập số lượng ngoại tệ cần bán 

- Chọn chi nhánh muốn thoả thuận tỷ giá ngoại tệ. 

- Chọn nhân viên muốn thoả thuận tỷ giá ngoại tệ. 

- Nhập tỷ giá đã thoả thuận với nhân viên ACB. 

- Chọn phương thức xác thực. 

- Chọn “Đồng ý” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch 

Tại trang xác nhận, Quý khách kiểm tra lại các thông tin Quý khách đã soạn ở bước trước, sau đó nhập 

mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.  
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B6.2 Liệt kê giao dịch bán ngoại tệ 

Để kiểm tra liệt kê giao dịch bán ngoại tệ, Quý khách chọn 

Menu: <Kinh doanh ngoại tệ>   <Bán ngoại tệ cho ACB> <Liệt kê giao dịch> 

 Khi nhân viên ACB đồng ý tỷ giá thoả thuận, giao dịch chuyển sang trạng thái “Giao dịch đang xử 

lý.” 

 

 Khi nhân viên từ chối tỷ giá thoả thuận, giao dịch chuyển sang trạng thái “Giao dịch hủy do không 

thoả thuận được tỷ giá.” 

 

 

Trường hợp thực hiện lại giao dịch, Quý khách chọn “Thực hiện lại giao dịch” để thỏa thuận lại tỷ 

giá. 
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Quý khách thực hiện: 

- Nhập lại tỷ giá thoả thuận mới 

- Chọn phương thức xác thực 

- Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch 

Tại trang xác nhận, Quý khách kiểm tra lại các thông tin Quý khách đã soạn ở bước trước, sau đó nhập 

mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.  

 

B7. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

B7.1 Truy xuất và tạo liên kết các bức điện Swift 

Truy xuất các bức điện bao gồm: 

- Điện chuyển tiền đi bằng điện (MT103) 

- Điện liên quan đến L/C nhập khẩu: điện phát hành (MT700), điện tu chỉnh (MT707), điện thanh toán 

(MT202) 

- Điện liên quan đến L/C xuất khẩu: điện phát hành (MT700), điện tu chỉnh (MT707) 

 

Bƣớc 1: Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: 

Menu: <Thanh toán quốc tế>  <Truy xuất MSGS SWIFT>  <Liệt kê chi tiết> 

Màn hình bên dưới xuất hiện: 
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Bƣớc 2:  

- Nhấp chọn “Xuất Excel” để chuyển Danh sách Msgs Swift thành file Excel. 

- Nhấp chọn “Requery” để làm mới Danh sách Msgs Swift. 

 

 

Bƣớc 3:  

- Nhấp chọn “View” để xem chi tiết nội dung bức điện. 
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- Nhấp chọn “Print” để in bức điện. 

- Nhấp chọn “ExportTXT” để xuất file Text bức điện. 

- Nhấp chọn “CreateMTLink” để tạo liên kết truy xuất bức điện mà không cần mã số truy cập và mật 

khẩu khi truy xuất. 
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Bƣớc 4: Sau khi nhấp chọn “CreateMTLink”, Quý doanh nghiệp quét link  nhấp phải chuột  copy 

link vừa quét để gửi cho đối tác thông qua email hoặc sử dụng cho những mục đích khác. 

 

 

Khi nhận được liên kết này, đối tác của Quý doanh nghiệp chỉ cần nhấp vào liên kết (không cần mã truy 

cập và mật khẩu) để thấy được nội dung Msgs Swift mà Quý doanh nghiệp đã giao dịch tại ACB.  
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B7.2 Thiết lập thông báo MSGS SWIFT đến ĐTDĐ 

Bƣớc 1: Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: 

 

 

 

Bƣớc 2: Quý khách thực hiện: 

- Nhập số điện thoại di động mà Quý doanh nghiệp muốn nhận tin nhắn vào ô “Gửi đến” và “Xác nhận 

lại”. Sau đó, nhấp vào nút “Đăng ký”.  

- Quý doanh nghiệp nhấp chọn “Bỏ qua” để hủy nội dung đang nhập dở dang hoặc nhập sai. 

- Trường hợp đổi số điện thoại, Quý doanh nghiệp có thể xóa số điện thoại cũ bằng cách nhấp chọn 

“Xóa” và đăng ký lại số điện thoại mới. 

- Sau khi đăng ký dịch vụ này, Quý doanh nghiệp sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ ACB ngay sau khi 

phát sinh bất kỳ bức điện nào liên quan đến Quý doanh nghiệp.  

 

B7.3 Đăng ký giao dịch thanh toán quốc tế  

Sử dụng tính năng này, Quý khách có thể:  

- Đăng ký phát hành tín dụng thư (L/C) qua ACB Online.  

- Đăng ký chuyển tiền thanh toán tiền hàng ứng trước qua ACB Online.  

- Gửi các văn bản xác nhận của Quý khách cho ACB qua ACB Online (văn bản có thể do  ACB hoặc 

chính Quý khách phát hành cho ACB).  
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B7.3.1 Khởi tạo giao dịch TTQT 

Trước khi khởi tạo giao dịch trên ACB Online theo các bước bên dưới, Quý khách chuẩn bị hồ sơ chuyển 

tiền/phát hành tín dụng thư (tương tự hồ sơ thực hiện giao dịch tại quầy theo hướng dẫn trên trang web 

ACB và ký xác thực bằng chữ ký điện tử lên tất cả các chứng từ.   

Quý khách có thể tham khảo cách tạo file hồ sơ và xác thực chứng từ bằng chữ ký điện  tử  theo hướng dẫn 

tại địa chỉ: www.acb.com.vn     

 

Bƣớc 1:  Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn: 

Menu: <Thanh toán quốc tế>  <Đăng ký giao dịch online>  <Khởi tạo giao dịch TTQT> 

Quý khách nhập lại mật khẩu đăng nhập trước khi đăng ký giao dịch TTQT 

 

 

Sau khi nhập mật khẩu, màn hình sau xuất hiện: 

 

 

Bƣớc 2: Quý khách thực hiện nhập thông tin 

- Chọn tên Chi nhánh/Phòng Giao dịch (CN/PGD): Quý khách đăng ký sử dụng tiện ích Đăng ký giao 

dịch TTQT qua ACB Online ở CN/PGD nào thì chọn CN/PGD đó.  

- Chọn loại dịch vụ: Quý khách chọn loại tiện ích đã được ACB chấp thuận.  

- Nhập số hợp đồng ngoại thương.  

- Chọn loại ngoại tệ cần chuyển/ mở L/C.  

- Nhập số tiền cần chuyển/ trị giá L/C cần mở.    

- Nhấp vào ô “Browse” để đính kèm các chứng từ  trong bộ hồ sơ đã được chuẩn bị trước đó.  Nếu muốn 

xóa chứng từ đã đính kèm, nhấp vào “Xóa”. Lưu ý: Các file chứng từ phải được ký xác thực bằng chữ 

ký điện tử trước khi đính kèm (vui lòng xem hướng dẫn tạo file hồ sơ mục G.3.4). 

- Nhấp nút “Chuyển cho ACB” để chuyển giao dịch cho Chi nhánh/Phòng Giao dịch đã đăng ký giao 

dịch hoặc nhấp vào ô “Hủy bỏ khai báo” khi muốn xóa các thông tin vừa khai báo. 

 

 

http://www.acb.com.vn/
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B7.3.2 Truy xuất giao dịch TTQT 

Khi muốn xem lại các giao dịch đã đăng ký với ACB, Quý khách thực hiện các bước sau:  

Vào menu <Thanh toán quốc tế>  <Đăng ký giao dịch online>  <Truy xuất giao dịch TTQT> 

 

Quý khách chọn khoảng thời gian và trạng thái giao dịch cần truy xuất, nhấp vào nút “Xem liệt kê”, màn 

hình sau xuất hiện:  

 

 

- Nhấp vào nút “Xuất Excel” để chuyển danh sách ra file dạng excel (khi có nhu cầu).  

- Xem chi tiết nội dung giao dịch bằng cách nhấp vào chữ “Xem”. Màn hình xuất hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thời điểm cập nhật: là thời điểm 

tình trạng giao dịch được cập 

nhật.  

- Thời điểm đóng giao dịch: là thời 

điểm kết quả phản hồi việc tiếp 

nhận hồ sơ giao dịch được 

chuyển đến Quý khách bằng hình 

thức tin nhắn SMS qua số điện 

thoại di động được Quý khách 

đăng ký trước đó. 
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B7.3.3 Thiết lập thông báo 

ACB sẽ thông báo tình trạng các giao dịch mà Quý khách đã đăng ký qua ACB Online thông qua tin nhắn 

SMS đến điện thoại di động của Quý khách. Do đó, Quý khách bắt buộc đăng ký số điện thoại di động để 

nhận tin nhắn thông báo này bằng cách thực hiện các bước sau:  

Vào menu <Thanh toán quốc tế>  <Đăng ký giao dịch online>  <Thiết lập thông báo tự động> 

 

 

Quý khách thực hiện: 

- Nhập số điện  thoại di động vào ô “Gửi đến” và ô “Xác  nhận  lại”   

- Nhấp vào nút “Đăng ký”.  

- Quý khách nhấp vào nút “Hủy” để hủy nội dung đang nhập dở dang hoặc nhập sai.  

- Trường hợp đổi số điện thoại, Quý khách có thể xóa số điện thoại cũ bằng cách nhấp vào “Xóa” và 

đăng ký lại số điện thoại mới.  

 

B7.3.4 Hƣớng dẫn tạo file hồ sơ 

Hướng dẫn tạo file hồ sơ:  

- Các chứng từ gửi cho ACB phải được xác thực bởi người có thẩm quyền hoặc đại diện theo ủy quyền 

của Quý doanh nghiệp.  

- Đối với các văn bản theo mẫu biểu của ACB (như Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư, Giấy đề nghị 

chuyển tiền bằng điện và các mẫu biểu liên quan khác), Quý khách thực hiện như sau:  

 

Bƣớc Cách 1 Cách 2 

1 Tải file về máy tính và điền đầy đủ 

thông tin trên file dạng Microsoft 

Word. 

(Tải file: Đăng nhập vào ACB Online, 

chọn menu:<Thanh toán quốc tế> 

<Mẫu chứng từ TTQT>) 

Tải file về máy tính, in ra và điền 

đầy đủ thông tin trên file giấy vừa 

in.  

Lƣu ý: Không ký chữ ký tươi và 

đóng dấu lên văn bản trước khi 

scan. 

2 Export ra file theo chuẩn *.pdf. Scan và lưu file theo chuẩn *.pdf. 

3 Sử dụng chữ ký điện tử để ký lên chứng từ ở dạng file theo chuẩn *.pdf trước 

khi gửi đính kèm theo giao dịch chuyển cho ACB  
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Lƣu ý:   

- Chữ ký điện tử mà Quý khách sử dụng để ký lên các chứng từ này phải đảm bảo hai điều kiện sau:  

 Đối  tượng ký (người ký): người ký phải là người có thẩm quyền đại diện cho Quý khách để ký các 

chứng từ giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán mà Quý khách đã đăng ký theo quy định của ACB 

và/hoặc người đại diện theo pháp luật của Quý khách.  

 Số lượng chữ ký: phải có đầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền đại diện cho Quý khách để  

ký các chứng từ giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán mà Quý khách đã đăng ký theo quy định 

của ACB.   

- Đối với các chứng từ/tài liệu khác có trong hồ sơ đề nghị mở L/C, hồ sơ đề nghị chuyển  tiền thanh 

toán tiền hàng ứng trước (như Hợp đồng ngoại thương, Giấy phép nhập khẩu…), khách sử dụng chữ ký 

điện tử để ký lên chứng từ ở dạng file theo chuẩn *.pdf trước khi gửi đính kèm theo giao dịch chuyển 

cho ACB  

- Đối với các chứng từ, tài liệu do cơ quan nhà nước cấp phát (như giấy phép nhập khẩu/hạn ngạch, tờ 

khai hải quan, giấy xác nhận đăng ký và trả nợ nước  ngoài…) hoặc do cơ quan bảo hiểm cấp phát (như 

đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm…), Quý khách phải bổ sung chứng từ bản gốc trước khi 

ACB thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Quý khách.  

- Thời điểm xác thực chứng từ và thời điểm gửi chứng từ cho ACB phải còn trong thời gian hiệu lực của 

chữ ký điện tử. 

 

B7.4 Tra soát bộ chứng từ xuất nhập khẩu 

B7.4.1 Truy xuất bộ chứng từ xuất nhập khẩu 

Từ trang chủ ACB Online, Quý khách chọn menu: 

  

Quý khách thực hiện:  

 Bƣớc 1: Nhập các thông tin cần thiết liên quan đến bộ chứng từ xuất khẩu cần truy xuất. Cụ thể:  

+ “Từ ngày” và “Đến ngày”: Là ngày xuất trình bộ chứng từ cho ACB. 

+ “Trạng thái”: Là trạng thái xử lý của bộ chứng từ xuất khẩu, gồm 3 trạng thái: Đang xử lý/ 

Đã có kết quả / Đã gửi BCT ra nước ngoài 
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 Bƣớc 2:  

- Nhấp chọn “Xem liệt kê” để xem danh sách các giao dịch bộ chứng từ xuất khẩu được lọc theo 

tiêu chí đã chọn trước đó. 

- Nhấp chọn “Xuất Excel” để chuyển Danh sách giao dịch bộ chứng từ xuất khẩu nói trên thành 

file Excel. 

- Sau khi chọn “Xem liệt kê”, màn hình sau xuất hiện:  

 

 Bƣớc 3:  

- Nhấn vào “Xem” bên phải để xem chi tiết giao dịch bộ chứng từ xuất khẩu.  
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- Trong mục “Lịch sử xử lý giao dịch” sẽ lưu lại toàn bộ các trạng thái của bộ chứng từ xuất 

khẩu theo trình tự thời gian.  

- Trong trường hợp bộ chứng từ xuất khẩu đã được gửi ra nước ngoài, số chuyển phát nhanh sẽ 

được cập nhật trong ô “Số chuyển phát nhanh” 

- Chọn “Quay lại” khi Quý khách hàng muốn trở lại màn hình trước đó. 

 

 Bƣớc 4: Quý doanh nghiệp có thể tiếp tục truy xuất thông tin Bộ chứng từ xuất khẩu sau khi đã 

được chuyển ra nước ngoài bằng cách vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh 

và điền số chuyển phát nhanh được cung cấp bên trên để truy xuất thông tin. 

B7.4.2 Thiết lập thông báo tự động 

Để thiết lập thông báo tự động đối với trạng thái xử lý của bộ chứng từ xuất khẩu, từ trang chủ ACB 

Online, Quý khách chọn menu: 
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Quý khách thực hiện: 

- Nhập số điện thoại di động mà Quý doanh nghiệp muốn nhận tin nhắn vào ô “Gửi đến” và “Xác nhận 

lại”. Sau đó, nhấp vào nút “Đăng ký”. 

 

- Quý doanh nghiệp nhấp chọn “Bỏ qua” để hủy nội dung đang nhập dở dang hoặc nhập sai. 

- Trường hợp đổi số điện thoại, Quý doanh nghiệp có thể xóa số điện thoại cũ bằng cách nhấp 

chọn “Xóa” và đăng ký lại số điện thoại mới. 

 

- Sau khi đăng ký dịch vụ thông báo tự động này, Quý doanh nghiệp sẽ nhận được tin nhắn thông 

báo từ ACB ngay sau khi trạng thái xử lý bộ chứng từ thay đổi. 

 

 

---------------------------//----------------------------- 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ: 

Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 

1900 54 54 86 – (08) 38 247 247 – 1800 57 77 75 (miễn phí dành cho khách hàng ưu tiên) 

 


