Mô tả các tính năng mới của Ví Việt trên Internet Banking
1. Đăng ký Ví việt trên IB
-

-

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân.
Mục đích: Cho phép khách hàng cá nhân có thể đăng ký dịch vụ Ví Việt, mọi lúc, mọi nơi mà
không phải đến quầy giao dịch.(24/7)
Điều kiện để đăng ký:
 Có user Internet banking đang hoạt động
 Thông tin khách hàng: Số CMND, Điện Thoại chưa tồn tại trên Ví
 Thông tin khách hàng trên Internet banking phải đầy đủ: Họ tên, số CMND, số điện thoại
…
 Số CMND trên internet banking đăng ký Ví Việt phải trùng với số CMND trong
corebanking
Các bước thực hiện
 B1. Đăng nhập Internet banking
 B2. Chọn menu: Ví Việt
 B3. Chọn menu: Đăng ký tài khoản Ví

 B4. Nhấn nút: Tiếp tục
 B5. Nhập thông tin đăng nhập để xác thực Ví Việt

 B6. Nhấn Nút: Xác thực
 B7. Chọn liên kết tài khoản nếu muốn ( các bước thực hiện tiếp theo như phần 2)
2. Xác thực tài khoản Ví
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân
- Mục đích:

-

-

 Cho phép khách hàng xác thực tài khoản Ví và liên kết tài khoản
 Hoặc thực hiện liên kết tài khoản
 Cho phép thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà không phải đến quầy giao dịch (24/7)
Điều kiện để thực hiện xác thực:
 Có user Internet Banking đang hoạt động
 Đã đăng ký dịch vụ Ví Việt và đang hoạt động
Các bước thực hiện
 B1. Thực hiện đăng nhập Internet Banking
 B2. Chọn menu Ví Việt
 B3. Chọn menu: Xác thực tài khoản Ví
 B4. Nhấn nút: Xác thực tài khoản Ví

 B5. Nhập thông tin đăng nhập để xác thực Ví Việt

 B6. Nhấn Nút: Xác thực
 B7. Chọn liên kết tài khoản nếu muốn

 B8. Nhấn nút Liên kết ngay
 B9. Tích chọn tài khoản cần liên kết và nhấn nút Tiếp tục

3. Chuyển Tiền vào Ví
- Đối tượng áp dụng
 Khách hàng cá nhân
 Khách hàng Doanh nghiệp
- Mục đích:
 Cho phép khách hàng nạp tiền từ core Ngân hàng vào tài khoản Ví Việt mọi lúc, mọi nơi
mà không phải đến quầy giao dịch. (24/7)
- Điều kiện để thực hiện chuyển tiền vào Ví:
 Khách hàng có user Internet Banking đang hoạt động
 Tài khoản khách hàng đang hoạt động và có đủ số dư
 Khách hàng có thể chuyển tiền vào tài khoản ví bất kỳ không cần phải đăng ký, người
chuyển tiền có thể không cần đăng ký tài khoản Ví Việt
- Các bước thực hiện
 B1. Đăng nhập internet banking
 B2. Chọn Menu Ví Việt
 B3. Chọn Menu Chuyển tiền vào Ví
 B4. Nhập số ĐT/ Tài khoản Ví cần chuyển tiền

 B5. Nhấn nút Kiểm tra – Nhập đầy đủ thông tin và nhấn tiếp tục

 B6. Nhập mã captch và nhấn tiếp tục

 B7. Nhập mã OTP và nhấn nút Tiếp tục để xác nhận giao dịch.

