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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ  

VÍ ĐIỆN TỬ VNPT PAY CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

                 

 

➢ Cài đặt ứng dụng Ví điện tử VNPT Pay 

 

✓ Đối với điện thoại Android: Truy cập CHPlay, tìm kiếm và tải về ứng dụng ví VNPT Pay. 

✓ Đối với điện thoại IOS: Truy cập Appstore, tìm kiếm và tải về ứng dụng ví VNPT Pay. 

✓ Thực hiện đăng ký User theo hướng dẫn trên ứng dụng ví VPNT Pay 

 

 

 

➢ Điều kiện thực hiện liên kết ví VNPT Pay với tài khoản thanh toán mở tại Eximbank  

- Kênh thực hiện: IB-Eximbank hoặc Ví VNPT Pay 

- Loại tài khoản liên kết ví: Tài khoản thanh toán VND 

- Tài khoản liên kết ví phải đăng ký sử dụng “SMS Banking thông báo số dư tự động”. 

- Khách hàng phải hủy liên kết ví (nếu có) tại ngân hàng khác trước khi liên kết ví với tài khoản 

Eximbank. 

- Khách hàng chỉ có thể duy trì liên kết 01 ví VNPT với 01 tài khoản khách hàng tại Eximbank. 

 

➢ Điều kiện thực hiện hủy liên kết ví VNPT Pay với tài khoản thanh toán mở tại Eximbank  

- Kênh thực hiện: IB-Eximbank hoặc Ví VNPT Pay 

- Khách hàng chỉ có thể hủy liên kết ví VNPT Pay hiện đang liên kết với tài khoản khách hàng tại 

Eximbank. 

 

➢ Điều kiện thực hiện giao dịch nạp tiền từ tài khoản vào ví VNPT Pay  

- Kênh thực hiện: IB-Eximbank hoặc Ví VNPT Pay 

- Tài khoản liên kết ví VNPT Pay phải đang sử dụng “SMS Banking thông báo số dư tự động”. 

- Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền từ tài khoản vào ví VNPT Pay bất kỳ trên IB-KHCN  

- Khách hàng có thể thực hiện giao dịch nạp tiền vào ví VNPT Pay bất kỳ ngay cả khi không sử 

dụng dịch vụ ví VNPT Pay hoặc không liên kết ví VNPT Pay với tài khoản của khách hàng tại 

Eximbank. 

- Số tiền giao dịch tối đa cho một lần nạp tiền là 10,000,000 đồng. 

- Số tiền giao dịch tối thiểu cho một lần nạp tiền trên IB-KHCN là 50,000 đồng 

 

➢ Điều kiện thực hiện giao dịch rút tiền   

1. Cài đặt ứng dụng

Ví VNPT Pay

2. Liên kết Ví với tài 

khoản Eximbank trên IB

3. Giao dịch trên 

ứng dụng Ví VNPT Pay
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- Kênh thực hiện: Ví VNPT Pay 

- Khách hàng chỉ có thể rút tiền từ ví về tài khoản hiện đang duy trì đăng ký liên kết ví. 

- Số tiền giao dịch của khách hàng theo qui định của dịch vụ ví VNPT Pay tại thời điểm thực hiện 

giao dịch. 
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1 HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT VÍ VNPT PAY VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN CỦA 

EXIMBANK 

A. Hướng dẫn liên kết ví VNPT Pay với tài khoản Eximbank từ kênh IB của Eximbank 

➢ Bước 1: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại đỉa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

 

➢ Bước 2: Chọn menu Sản phẩm dịch vụ -> chọn Liên kết ví 

 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/
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➢ Bước 3: Chọn tài khoản thực hiện liên kết ví để thực hiện liên kết ví: 

 

             

 

➢ Bước 4: Nhấn nút xác nhận và thực hiện xác thực để hoàn tất giao dịch liên kết ví 
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B. Hướng dẫn liên kết ví VNPT Pay với tài khoản Eximbank từ Ví VNPT Pay 

Bước 1                                                                                   Bước 2 

   Khách hàng đăng nhập ví điện tử VNPT Pay                     Chọn mục Liên kết ngân hàng 

   Chọn mục Cá nhân góc dưới bên phải màn hình 

                                      

        Bước 3                                                                                   

         Chọn icon ngân hàng Eximbank                                            
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Hệ thống sẽ chuyển khách hàng tới trang I Banking của ngân hàng Eximbank. 

➢ Bước 4: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại đỉa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

             

➢ Bước 5: Chọn menu Sản phẩm dịch vụ -> chọn Liên kết ví 

 

            

 

 

 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/
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➢ Bước 6: Chọn tài khoản thực hiện liên kết ví để thực hiện liên kết ví: 

 

             

 

➢ Bước 7: Nhấn nút xác nhận và thực hiện xác thực để hoàn tất giao dịch liên kết ví 
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2 HƯỚNG DẪN HỦY LIÊN KẾT VÍ VNPT PAY VỚI TÀI KHOẢN TẠI EXIMBANK 

A. Hướng dẫn hủy liên kết ví VNPT Pay với tài khoản Eximbank từ kênh IB của Eximbank 

➢ Bước 1: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại địa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

 

➢ Bước 2: 

o Chọn menu “Sản phẩm dịch vụ”, chọn menu “ Liên kết ví” 

o Trong danh sách ví đang liên kết, bấm chọn nút Hủy ở ví cần hủy liên kết 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/
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➢ Bước 3: Màn hình hiển thị yêu cầu xác thực giao dịch Hủy liên kết ví, khách hàng nhập mã xác thực: 

 

 

 

➢ Bước 4: Thực hiện xác thực giao dịch, màn hình thông báo kết quả Hủy liên kết ví: 
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B. Hướng dẫn hủy liên kết ví VNPT Pay với tài khoản Eximbank từ Ví VNPT Pay 

Bước 1                                                                                   Bước 2 

   Khách hàng đăng nhập ví điện tử VNPT Pay                     Chọn mục Liên kết ngân hàng 

   Chọn mục Cá nhân  

 

                      

Nguyen Van A

 

 

Bước 3                                                                                   Bước 4 

Chọn icon ngân hàng Eximbank                                           Chọn Liên kết ngân hàng khác 
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Hệ thống sẽ chuyển khách hàng tới trang I Banking của ngân hàng Eximbank 

➢ Bước 5: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại địa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/


HDSD_Dich_Vu_Vi_Dien_Tu_Lien_Ket_Eximbank v.xx 

  14/23 

➢ Bước 6: 

o Chọn menu “Sản phẩm dịch vụ”, chọn menu “ Liên kết ví” 

o Trong danh sách ví đang liên kết, bấm chọn nút Hủy ở ví cần hủy liên kết 

 

 

➢ Bước 7: Màn hình hiển thị yêu cầu xác thực giao dịch Hủy liên kết ví, khách hàng nhập mã xác thực: 
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➢ Bước 8: Thực hiện xác thực giao dịch, màn hình thông báo kết quả Hủy liên kết ví: 

 

 

 

 

 

 

 

➢  
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3 HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO VÍ ĐIỆN TỬ VNPT PAY 

A. Hướng dẫn nạp tiền vào ví VNPT Pay từ kênh IB của Eximbank 

➢ Bước 1: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại địa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

 

➢ Bước 2: chọn menu “Sản phẩm dịch vụ”, chọn menu “ Nạp tiền vào ví” 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/
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➢ Bước 3: Chọn thông tin tài khoản chuyển tiền, nhập mã ví nhận tiền là số điện thoại.  

        Chọn nút “Lấy thông tin” để thực hiện kiểm tra tên người thụ hưởng.  

        Sau đó nhập tiếp số tiền cần chuyển. 

                 

➢ Bước 4: Nhấn nút xác nhận, và thực hiện xác thực để hoàn tất lệnh nạp tiền. 

➢ Bước 5: Thông báo giao dịch nạp tiền thành công. 
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B. Hướng dẫn nạp tiền vào ví VNPT Pay từ ứng dụng VNPT Pay 

 

  Bước 1                                                                                 Bước 2 

   Khách hàng đăng nhập ví điện tử VNPT Pay                     Chọn nguồn tiền EximBank và bấm Tiếp  

   Chọn mục Nạp tiền                                                             tục 

                       

  

 Hệ thống sẽ chuyển khách hàng tới trang I-Banking của ngân hàng Eximbank: 
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➢ Bước 3: Khách hàng vào trang chủ IB của Eximbank tại địa chỉ: https://ebanking.eximbank.com.vn,  

nhập Mã đăng nhâp, Mật khẩu, Mã xác nhận và bấm Đăng nhập 

 

➢ Bước 4: chọn menu “Sản phẩm dịch vụ”, chọn menu “ Nạp tiền vào ví” 

 

           

 

 

 

 

https://ebanking.eximbank.com.vn/
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➢ Bước 5: Chọn thông tin tài khoản chuyển tiền, nhập mã ví nhận tiền là số điện thoại.  

        Chọn nút “Lấy thông tin” để thực hiện kiểm tra tên người thụ hưởng.  

        Sau đó nhập tiếp số tiền cần chuyển. 

              

➢ Bước 6: Nhấn nút xác nhận, và thực hiện xác thực để hoàn tất lệnh nạp tiền. 

➢ Bước 7: Thông báo giao dịch nạp tiền thành công. 
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4 HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN TỪ VÍ VNPT PAY VỀ TÀI KHOẢN EXIMBANK 

 

   Bước 1                                                                                Bước 2 

   Khách hàng đăng nhập ví điện tử VNPT Pay                     Nhập số tiền muốn rút và chọn Tiếp tục 

   Chọn mục Rút tiền  
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Bước 3                                                                              Bước 4 

Chọn Tiếp tục                                                                   Nhập mã xác thực được gửi về điện  

                                                                                          thoại 
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Bước 5 

Hệ thống hiển thị màn hình thông báo rút tiền thành công 

Kết thúc quy trình. 

 

 

 

 


