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1. Giới thiệu dịch vụ:   

- Dịch vụ Chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ là dịch vụ cho phép khách hàng Eximbank:  

 Sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán (VND hoặc ngoại tệ) mở tại Eximbank thực 

hiện chuyển tiền đến thẻ do các ngân hàng khác phát hành thông qua kênh Internet 

Banking hoặc Mobile Banking của Eximbank.  

 Sử dụng thẻ nội địa (V-TOP, thẻ trả trước vô danh, thẻ đồng thương hiệu, …) do 

Eximbank phát hành để nhận tiền chuyển đến từ các ngân hàng khác.  

 - Danh  sách  các  ngân  hàng  tham  gia  dịch  vụ,  vui  lòng  tham  khảo  

www.eximbank.com.vn hoặc liên hệ Dịch vụ thẻ 24/07: (08) 38210051   

2. Hướng dẫn các bước thực hiện:  

2.1. Chuyển tiền qua Internet Banking Eximbank:  

Bước 1: Khách hàng đăng nhập Internet Banking của Eximbank tại 

https://ebanking.eximbank.vn hoặc tại trang chủ http://www.eximbank.com.vn, chọn “Ngân 

hàng trực tuyến”:  

 

  

  

Ch ọn “Ngân  
hàng tr ực tuyến”   
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Bước 2: Chọn Menu “Chuyển khoản ngoài hệ thống”   “Chuyển khoản ngoài hệ thống theo 
số thẻ”:  

 
  

Bước 3: Nhập/chọn các thông tin theo yêu cầu:  

  

 

- Tài khoản chuyển: Chọn tài khoản chuyển tiền đi.  

- Số thẻ thụ hưởng: Nhập số thẻ nhận tiền do ngân hàng khác phát hành (áp dụng cho tất 

cả các ngân hàng đã hợp tác triển khai dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ với 

Eximbank).   

  

Ch ọn  “ C huy ển khoản  
ngoài h ệ thống theo số  

th ẻ ”   

  

  

Ch ọn  “ L ấy thông tin ”  
đ ể  ki ểm tra  thông tin  

th ẻ thụ h ư ởng .   
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Để xem thông tin tên người thụ hưởng, ngân hàng thụ hưởng trước khi thực hiện chuyển 

tiền, khách hàng chọn “Lấy thông tin”.  

- Số tiền chuyển VND: Nhập số tiền cần chuyển bằng VND.   

- Diễn giải: Nhập nội dung chuyển tiền  

Sau khi hoàn tất nhập thông tin, khách hàng chọn “Thực hiện”, màn hình sẽ hiện thị lại đầy đủ 

thông tin giao dịch của khách hàng. Khách hàng kiểm tra lại thông tin trước khi thực hiện bước 

tiếp theo.  

Bước 4: Lấy và nhập mã xác thực OTP:  

- Chọn “Lấy mã xác thực”, mã xác thực OTP sẽ được gửi đến số điện thoại di động của 

khách hàng đã đăng ký với Eximbank.   

 
  

Bước 5: Nhận thông báo kết quả giao dịch:  

- Chọn “Xem phiếu” để xem hoặc in Giấy báo phát sinh giao dịch.  

- Để kiểm tra lại kết quả giao dịch đã thực hiện, chọn “Nhật ký giao dịch trên Internet 

Banking”.  

  

  

-   Nh ập OTP v ào ô “ Mã xác th ực”  và ch ọn  “Th ực hiện ” đ ể ho àn t ất giao dịch.    

  
Nh ập OTP   
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2.2. Các bước chuyển tiền trên Mobile Banking:  

Bước 1: Truy cập Mobile Banking Eximbank, chọn chức năng “Chuyển khoản”  “Chuyển 

khoản ngoài hệ thống”  

 

Bước 2: Nhập/chọn các thông tin theo yêu cầu:  

- Tài khoản trích chuyển: Chọn tài khoản chuyển tiền đi.  

- Số thẻ thụ hưởng: Nhập số thẻ nhận tiền do ngân hàng khác phát hành (áp dụng cho tất 

cả các ngân hàng đã hợp tác triển khai dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ với 

Eximbank).   

- Số tiền VND: Nhập số tiền cần chuyển bằng VND.   

  

Xem nh ật ký  
giao d ịch tại đây   

Xem Gi ấy báo phát  
sinh giao d ịch   

                   

Ch ọn chuyển tiền  

qua “S ố thẻ”   
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- Diễn giải: Nhập nội dung chuyển tiền  

Sau khi hoàn tất nhập thông tin, khách hàng chọn “Thực hiện”. Khách hàng kiểm tra lại thông 

tin trước khi thực hiện bước tiếp theo.  

Bước 3: Nhập mật khẩu xác nhận thực hiện giao dịch và nhận thông báo kết quả giao dịch.  

 


