HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VNTOPUP TRỰC TUYẾN
TRÊN INTERNET BANKING
(Dành cho khách hàng cá nhân)

A. Đăng ký dịch vụ:
1. Đăng nhập Internet Banking:

2. Chọn mục:
SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Dịch vụ Ngân hàng điện tử\ Đăng ký VnTopup

Sau khi chọn “Đăng ký VnTopup”, hiện ra màn hình như sau:

Chọn tài khoản cần đăng
ký dịch vụ VnTopup

Hiển thị các thông tin
dịch vụ VnTopup đã đăng
ký (tại quầy và trên
Internet Banking)
Click chọn “Đăng ký” để
đăng ký mới dịch vụ.

3. Sau khi click chọn “Đăng ký”, hiển thị màn hình như sau:

Nhập số điện thoại đăng
ký VnTopup

Click chọn “Xác nhận”
giao dịch.
Hiện ra màn hình sau:

Click chọn “Lấy mã xác
thực”

Nhập mã xác thực (OTP)
mà Eximbank nhắn tin
vào số điện thoại quý
khách đăng ký nhận tin
nhắn OTP

Click chọn “Thực hiện”

Sau khi thực hiện xong, sẽ hiển thị màn hình thông báo giao dịch thành công:

Sau khi đăng ký thành công, quý khách nhận được tin nhắn thông báo như sau:
“Eximbank: Quy khach da dang ky dich vu VnTopup – nap tien dien thoai thanh cong. Vui long soan: OK gui
8049 de kich hoat dich vu. Ho tro: 1900555577.”
Quý khách hàng nhắn tin kích hoạt dịch vụ theo hướng dẫn như trên, dịch vụ VnTopup sẽ được kích
hoạt ngay lập tức.

B. Hủy dịch vụ:
-

Đối với dịch vụ VnTopup đăng ký tại quầy giao dịch: Quý khách vui lòng liên hệ các quầy giao dịch
của Eximbank để được hỗ trợ.
Đối với dịch vụ VnTopup đăng ký trên Internet Banking: Quý khách thực hiện thao tác theo hướng
dẫn chi tiết như sau:
Chọn “Hủy đăng ký”

Hiển thị màn hình sau:
Click chọn “Xác
nhận”

Màn hình xác nhận hủy giao dịch như sau:
Click chọn “Lấy mã xác
thực”

Nhập mã xác thực (OTP)
mà Eximbank nhắn tin
vào số điện thoại quý
khách đăng ký nhận tin
nhắn OTP
Click chọn “Thực hiện”
Màn hình thông báo hủy giao dịch thành công:

