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PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Tài liệu này hướng dẫn về dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân (i- IB)
được cung cấp trên Website của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) tại địa chỉ
www.ibanking.vrbank.com.vn và www.vrbank.com.vn
- Tài liệu này áp dụng đối với khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ i-IB của VRB
trên trang web.
- Tài liệu này được áp dụng trên phạm vi toàn hệ thống VRB.
- Tài liệu này không hướng dẫn sử dụng đối với các dịch vụ khác thuộc kênh ngân hàng
điện tử của VRB như: SMS Banking, Vấn tin online, IB khách hàng doanh nghiệp.
II. Giải thích từ ngữ:
Thuật ngữ /
Viết tắt

Định nghĩa

IB

Internetbanking

i-IB

IB khách hàng cá nhân

VRB

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga

Ghi chú

PHẦN II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
I. Đăng nhập lần đầu
1. Đăng nhập:
Khách hàng đăng nhập lần đầu dịch vụ VRB i-IB tại địa chỉ: www.ibanking.vrbank.com.vn
hoặc www.vrbank.com.vn

- Khách hàng nhập [Tài khoản], [Mật khẩu] đăng nhập lần đầu được VRB gửi vào email
của khách hàng;
- Khách hàng nhập [Mã xác nhận] được hiển thị phía trên vào ô còn trống.
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- Nhấn nút [Đăng nhập] để truy cập và sử dụng dịch vụ VRB i-IB.
- Để biết thêm thông tin về dịch vụ VRB i-IB, khách hàng chọn [Hướng dẫn sử dụng]
- Để trở về trang chủ website VRB, khách hàng chọn [Trang chủ]
- Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị, khách hàng chọn biểu tượng lá cờ theo quốc gia lựa chọn

2. Đổi mật khẩu đăng nhập:

Sau khi đăng nhập lần đầu thành công, khách hàng cần thực hiện thay đổi mật khẩu để đảm
bảo tính bảo mật và ghi nhớ mật khẩu cá nhân:

- Khách hàng nhập [Mật khẩu hiện tại], [Mật khẩu mới], [Xác nhận mật khẩu] mới.
- Khách hàng nhập mã kiểm tra vào ô [Nhập lại dãy số trên].
- Khách hàng chọn [Đổi mật khẩu] để hoàn tất thay đổi mật khẩu.
II. Đăng nhập, đăng xuất:
1. Đăng nhập:
Khách hàng đăng nhập dịch vụ VRB i-IB tại địa chỉ: www.ibanking.vrbank.com.vn hoặc
www.vrbank.com.vn
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- Khách hàng nhập [Tài khoản], [Mật khẩu] đăng nhập;
- Khách hàng nhập [Mã xác nhận] được hiển thị phía trên vào ô còn trống.
- Nhấn nút [Đăng nhập] để truy cập và sử dụng dịch vụ VRB i-IB.
2. Đăng xuất:
Khách hàng lựa chọn mục tra cứu tỷ giá trong mục “Tỷ giá-Lãi suất”. Hệ thống sẽ hiển
thị thông tin tỷ giá đang được VRB áp dụng.

- Khách hàng chọn nút [Thoát] tại menu ngang phía trên màn hình để đăng xuất khỏi
dịch vụ VRB i-IB.
III. Nạp tiền điện tử và thanh toán hóa đơn
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào dịch i-IB của VRB tại được dẫn
https://ibanking.vrbank.com.vn/, thực hiện đăng nhập theo user và mật khẩu đã được cung cấp.
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Bước 2: Chọn chức năng Thanh toán hóa đơn hoặc Nạp tiền
Bước 3: Khách hàng lựa chọn nhập tin cụ thể như sau:
- Nếu muốn thanh toán Hóa đơn: khách hàng thực hiện lựa chọn số tài khoản, dịch vụ thanh toán,
nhà cung cấp dịch vụ, Mã khách hàng hoặc số hợp đồng.

-

Nếu khách hàng muốn thực hiện nạp tiền: Nhập các thông tin tài khoản thanh toán, Dịch vụ sử
dụng, số điện thoại hoặc tài khoản game, số tiền nạp
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-

Bước 4: Khách hàng nhập mã xác thực để nhận OTP
Dịch vụ nạp tiền điện thoại

-

Dịch vụ thanh toán hóa đơn: hệ thống sẽ trả về các thông tin cụ thể cho hóa đơn cần thanh toán

Bước 5: Nhập OTP để hoàn tất giao dịch
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IV. Tra cứu thông tin
1. Xem thông tin chi tiết các tài khoản:

Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản khách hàng đang có tại VRB để khách
hàng lựa chọn và xem thông tin chi tiết.

Trang 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING CÁ NHÂN

2. Xem thông tin chi tiết Thẻ:
Hệ thống hỗ trợ khách hàng xem chi tiết danh sách thẻ đang mở và thẻ đã đóng.

- Khách hàng lựa chọn Danh sách thẻ đang mở hoặc Danh sách thẻ đã đóng trên menu
Thông tin Thẻ để xem danh sách toàn bộ thẻ trên hệ thống i-IB của ngân hàng VRB.
- Để xem chi tiết thông tin thẻ, khách hàng lựa chọn số thẻ trong mục Số thẻ trên màn
hình giao dịch.

- Khách hàng lựa chọn thời gian, chọn nút [Xem giao dịch] để xem chi tiết các giao dịch
của thẻ
- Khách hàng chọn nút [Xuất Excel] để xuất dữ liệu bảng kê chi tiết giao dịch.
3. Tra cứu Tỷ giá – Lãi suất:
Khách hàng lựa chọn mục tra cứu tỷ giá trong mục “Tỷ giá-Lãi suất”. Hệ thống sẽ hiển thị
thông tin tỷ giá, lãi suất đang được VRB áp dụng.
V. Chuyển khoản
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Khách hàng chọn tính năng [Tạo giao dịch] trong mục “Chuyển khoản” để thực hiện các
giao dịch chuyển tiền.
1. Chuyển tiền trong hệ thống

Tại màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản, Khách hàng lựa chọn loại chuyển khoản [Chuyển
khoản VND cho người hưởng tại VRB] và chọn [Tiếp tục] để thực hiện chuyển tiền trong hệ
thống VRB.
1.1. Tạo giao dịch chuyển tiền tronghệ thống
Trên màn hình Tạo giao dịch sẽ hiện thị thông tin như sau:
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- Mục thông tin Tài khoản chuyển: Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn trong danh sách
tài khoản thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản
được chọn để khách hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục thông tin Tài khoản hưởng: nhập số tài khoản người hưởng. Hệ thống sẽ tự động hiển
thị tên chủ tài khoản hưởng để khách hàng đối chiếu trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục Thông tin chuyển khoản: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển tại [Số tiền]; Nhập
nội dung chuyển tiền tại [Mô tả] (không dùng các ký tự lạ và tiếng Việt có dấu); Lựa chọn [Loại phí
giao dịch] Người chuyển trả hoặc Người hưởng trả.
- Chọn [Tiếp tục] để hoàn tất bước tạo giao dịch chuyển tiền.
1.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền trong hệ thống:
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Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn [Hình thức xác thực] (SMS hoặc Token):
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn
SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật khẩu 1 lần).
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-

Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch

-

Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.

- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
b) Nếu chọn hình thức “Token”:

Trang 12

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING CÁ NHÂN

- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.

- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
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2. Chuyển tiền ngoài hệ thống
Tại màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản, Khách hàng lựa chọn loại chuyển khoản [Chuyển
tiền liên ngân hàng] và chọn [Tiếp tục] để thực hiện chuyển tiền ngoài hệ thống VRB.

2.1. Tạo giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống
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- Mục thông tin Tài khoản chuyển: Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn trong danh sách
tài khoản thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản
được chọn để khách hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục thông tin Tài khoản hưởng khách hàng thực hiện nhập các thông tin người thụ
hưởng:
+ Số tài khoản;
+ Tên chủ tài khoản;
+ Chọn Tên ngân hàng;
+ Chọn Tỉnh/Thành phố của Ngân hàng;
+ Chọn Chi nhánh của Ngân hàng.
- Mục Thông tin chuyển khoản: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển tại [Số tiền]; Nhập
nội dung chuyển tiền tại [Nội dung chuyển] (không dùng các ký tự lạ và tiếng Việt có dấu); Lựa chọn
[Loại phí] Người chuyển trả hoặc Người hưởng trả.
- Chọn [Tiếp tục] để hoàn tất bước tạo giao dịch chuyển tiền.
2.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống
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Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn [Hình thức xác thực] (SMS hoặc Token):
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn
SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật khẩu 1
lần).

- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
-

Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.
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- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
b) Nếu chọn hình thức “Token”:

- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
3. Chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống VRB
Tại màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản, Khách hàng lựa chọn loại chuyển khoản [Chuyển tiền
Ngoại tệ - trong VRBank] và chọn [Tiếp tục] để thực hiện chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống VRB.
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3.1.

Tạo giao dịch chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống

- Mục thông tin Tài khoản chuyển: Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn trong danh sách
tài khoản thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản
được chọn để khách hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục thông tin Tài khoản hưởng: nhập số tài khoản người hưởng. Hệ thống sẽ tự động hiển
thị tên chủ tài khoản hưởng để khách hàng đối chiếu trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục Thông tin chuyển khoản: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển tại [Số tiền]; Nhập
nội dung chuyển tiền tại [Mô tả] (không dùng các ký tự lạ và tiếng Việt có dấu); Lựa chọn [Loại phí
giao dịch] Người chuyển trả hoặc Người hưởng trả.
- Chọn [Tiếp tục] để hoàn tất bước tạo giao dịch chuyển tiền.
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3.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền ngoại tệ trong hệ thống

Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn [Hình thức xác thực] (SMS hoặc
Token):
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn
SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật khẩu 1 lần).
- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
- Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
b) Nếu chọn hình thức “Token”:
- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
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- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
4. Chuyển tiền ngoại tệ ngoài hệ thống VRB
Tại màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản, Khách hàng lựa chọn loại chuyển khoản [Chuyển tiền
Ngoại tệ - liên ngân hàng] và chọn [Tiếp tục] để thực hiện chuyển tiền ngoại tệ ngoài hệ thống VRB.

4.1. Tạo giao dịch chuyển tiền ngoại tệ ngoài hệ thống

- Mục thông tin Tài khoản chuyển: Khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn trong danh sách
tài khoản thanh toán của khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản
được chọn để khách hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Mục thông tin Tài khoản hưởng khách hàng thực hiện nhập các thông tin người thụ
hưởng:
+ Số tài khoản;
+ Tên chủ tài khoản;
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+ Chọn Tên ngân hàng;
+ Chọn Tỉnh/Thành phố của Ngân hàng;
+ Chọn Chi nhánh của Ngân hàng.
- Mục Thông tin chuyển khoản: Khách hàng nhập số tiền cần chuyển tại [Số tiền]; Nhập
nội dung chuyển tiền tại [Nội dung chuyển] (không dùng các ký tự lạ và tiếng Việt có dấu); Lựa chọn
[Loại phí] Người chuyển trả hoặc Người hưởng trả.
- Chọn [Tiếp tục] để hoàn tất bước tạo giao dịch chuyển tiền.
4.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền ngoại tệ ngoài hệ thống:

Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn [Hình thức xác thực] (SMS hoặc
Token):
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn
SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật khẩu 1 lần).
- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
- Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
b) Nếu chọn hình thức “Token”:
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- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Chuyển tiền thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
5. Dịch vụ chuyển tiền nhanh 247
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào dịch i-IB của VRB tại được dẫn
https://ibanking.vrbank.com.vn/ , thực hiện đăng nhập theo user và mật khẩu đã được cung cấp.

Bước 2: Chọn chức năng chuyển tiền nhanh 24/7

Bước 3: Khách hàng lựa chọn nhập tin cụ thể như sau:
- Trường hợp khách hàng chọn chuyển đến tài khoản: nhập các thông tin về số tài khoản,
chọn mục tài khoản, chọn tên ngân hàng chuyển đến, nhập số tiền, nội dung
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-

Trường hợp khách hàng chọn chuyển đến số thẻ thực hiện nhập các thông tin số thẻ, chọn
mục thẻ, nhập số tiền chuyển và nội dung

Bước 4: Khách hàng nhập mã xác thực để nhận OTP
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Bước 5: Nhập OTP để hoàn tất giao dịch
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V. Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Khách hàng chọn tính năng Mở tài khoản trên menu Tiền gửi có kỳ hạn để tạo yêu cầu
mở tài khoản tiền gửi trực tuyến trên hệ thống i-IB của ngân hàng VRB.
1. Yêu cầu mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

- Mục Tài khoản nguồn: Chọn tài khoản nguồn trong danh sách tài khoản thanh toán của
khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản được chọn để khách hàng
kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Khách hàng lựachọn:
+ Kỳ hạn: lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp (1,2,3,6,8,9,12,18 tháng)
+ Chọn Sản phẩm: mặc định là sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ
+ Nhập Số tiền muốn gửi tiết kiệm, số tiền tối thiểu có thể gửi là 1.000.000 VN
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+ Chọn Tự động quay vòng hoặc không chọn (Nếu chọn Tự động quay vòng thì số tiền
sẽ tự động được tái tục sang kỳ hạn tiếp theo)
Sau khi đã chọn và kiểm tra đầy đủ thông tin, chọn [Tiếp tục] để tiếp tục thực hiện giao
dịch.

Khách hàng kiểm tra lại thông tin giao dịch và lựa chọn [Hình thức xác thực] (SMS hoặc
Token):
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn
SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật khẩu 1 lần).
- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
- Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.
b) Nếu chọn hình thức “Token”:

- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
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- Màn hình giao dịch xác nhận Giao dịch thành công! và hiển thị số Sổ tiền gửi có
kỳ hạn trực tuyến.
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
2. Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

- Khách hàng chọn tính năng Tất toán tài khoản trên menu Tiền gửi có kỳ hạn để tạo
yêu cầu tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến trên hệ thống i-IB của ngân hàng VRB.
- Khách hàng lựa chọn tài khoản cần tất toán bằng cách chọn [Tất toán].
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- Khách hàng kiểm tra thông tin tất toán tài khoản, lựa chọn Hình thức xác thực (SMS hoặc
Token), nhập Mã xác nhận kiểm tra.
- Sau khi tất toán tài khoản, hệ thống sẽ thực hiện chuyển gốc và lãi tiền gửi về tài khoản
thanh toán của khách hàng.
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận mã xác thực], Hệ thống sẽ tự động gửi tin
nhắn SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật
khẩu 1 lần).
- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
-

Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.

- Màn hình giao dịch xác nhận Giao dịch thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
b) Nếu chọn hình thức “Token”:
- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Giao dịch thành công!
- Khách hàng có thể in biên lai giao dịch nếu cần tại nút [Print transcation].
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VI. Thanh toán khoản vay

- Khách hàng chọn tính năng Lập lệnh thanh toán trên menu Thanh toán khoản vay
để tạo yêu cầu thanh toán khoản vay trên hệ thống i-IB của ngân hàng VRB.
- Tính năng Thanh toán khoản vay của VRB i-IB cho phép khách hàng thanh toán các khoản
vay quá hạn và đến hạn.
- Khách hàng lựa chọn Tài khoản thanh toán trong danh sách tài khoản thanh toán của khách
hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản được chọn để khách hàng kiểm
tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
- Khách hàng lựa chọn Tài khoản vay trong danh sách tài khoản vay của khách hàng. Hệ thống
tự động hiển thị số dư nợ của khách hàng và danh sách lịch trả nợ quá hạn và đến hạn để khách hàng
kiểm tra trước khi thực hiện giao dịch.
- Khách hàng lựa chọn kỳ thanh toán và chọn [Tiếp tục] để tiếp tục thực hiện giao dịch.
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- Khách hàng kiểm tra thông tin tất toán tài khoản, lựa chọn Hình thức xác thực (SMS hoặc
Token), nhập Mã kiểm tra.
a) Nếu chọn hình thức “SMS”:
- Khách hàng chọn [Nhập mã kiểm tra], chọn [Nhận OTP], Hệ thống sẽ tự động gửi tin
nhắn SMS đến số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký nhận mã OTP (One time password – Mật
khẩu 1 lần).
- Khách hàng nhập Mã xác thực vào màn hình xác thực giao dịch
-

Chọn nút [Xác nhận], để xác nhận thông tin giao dịch.

- Màn hình giao dịch xác nhận Thanh toán khoản vay thành công!
b) Nếu chọn hình thức “Token”:
- Khách hàng ấn nút

, thiết bị Token xuất hiện dãy số có 8 chữ số

- Nhập 8 chữ số vào ô Nhập mã xác thực
- Chọn nút [Xác nhận] để xác nhận thông tin giao dịch.
- Màn hình giao dịch xác nhận Thanh toán khoản vay thành công!
VII. Hỗ trợ đồng bộ thiết bị bảo mật (TOKEN)
Khách hàng sử dụng hình thức xác thực bằng Token, trong trường hợp thiết bị mất đồng bộ
với hệ thống bảo mật của VRB, Khách hàng có thể chủ động đồng bộ thiết bị.
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- Khách hàng lựa chọn menu Đồng bộ Token trên bàn hình giao dịch
- Thực hiện nhập các thôngtin:
+ Số Serial của thiết bị: S/N xxxxxxx

+ Khách hàng ấn nút
nhập lần 1.

lần thứ 1, nhập 8 chữ số hiện lên trên thiết bị vào ô Mã

+ Khách hàng ấn nút
nhập lần 2.

lần thứ 2, nhập 8 chữ số hiện lên trên thiết bị vào ô Mã

- Chọn nút [Đồng bộ] để hoàn thành đồng bộ thiết bị bảo mật với với hệ thống bảo mật
của VRB.
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