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I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

VietinBank iPay là gì?
VietinBank iPay là phiên bản Internet
Banking mới của VietinBank dành cho
khách hàng cá nhân, thay thế cho phiên
bản Internet Banking đƣợc cung cấp từ
năm 2006.
Dịch vụ được thiết kế hỗ trợ khách hàng truy
vấn tài khoản và thực hiện các giao dịch trên
tài khoản thông qua kết nối mạng Internet mà
không cần phải đến ngân hàng.

VietinBank đã có định hướng xây dựng
VietinBank iPay thành dịch vụ ngân hàng điện
tử chủ lực của VietinBank. Trong thời gian tới,
dịch vụ sẽ liên tục được bổ sung, cập nhật
các tiện ích, chức năng mới để đáp ứng yêu
cầu của Quý khách.
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I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Tiện ích dịch vụ?
VietinBank iPay cung cấp cho Quý khách 2 nhóm tiện ích
chính.
Giao dịch tài chính:
Chuyển khoản trong & ngoài hệ thống VietinBank

Gửi tiết kiệm trực tuyến từ tài khoản thẻ E-Partner,
Trả nợ khoản vay thông thường từ tài khoản thẻ E-Partner
Trả nợ thẻ tín dụng

Nhận tiền kiều hối qua Western Union
Thanh toán hoá đơn tiền điện với EVN Hồ Chí Minh
Mua bảo hiểm xe cơ giới

Truy vấn thông tin:
Vấn tin số dư tài khoản
Tra cứu lịch sử giao dịch
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 Tra cứu thông tin ngân hàng

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

VietinBank iPay dành
cho ai?
Dịch vụ hướng tới phục vụ mọi khách hàng cá nhân
có tài khoản tiền gửi thanh toán và tài khoản thẻ
ATM E-Partner tại VietinBank
Trong thời gian tới, VietinBank sẽ cung cấp phiên
bản VietinBank iPay dành cho khách hàng doanh
nghiệp

Thủ tục đăng ký dịch vụ?
Quý khách đăng ký tại mọi Chi nhánh/ Quầy giao
dịch VietinBank
Hoặc tại website www.vietinbank.vn
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I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Biểu phí dịch vụ
(đã bao gồm VAT)

STT

Loại phí

Mức phí

1
2
4

Đăng ký dịch vụ
Duy trì dịch vụ
Phí chuyển khoản trong hệ thống
4.1 . Từ TK thẻ E-Partner đến TK thẻ E-Partner, TK
tiền gửi thanh toán, TK tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn, TK vay thông thường

Miễn phí
Miễn phí
+ Từ 5 triệu đồng/ngày trở xuống: Miễn phí
+ Trên 5 triệu đồng /ngày: tính phí 0.06% trên số tiền
vượt hạn mức miễn phí. Tối thiểu 3300đ/giao dịch thành
công
Miễn phí
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4.2. Từ TK tiền gửi thanh toán đến TK tiền gửi
thanh toán mở tại cùng CN
4.3. Từ TK tiền gửi thanh toán đến TK tiền gửi tiết
kiệm không kỳ hạn, TK vay thông thường mở tại
cùng Chi nhánh
4.4.Từ TK tiền gửi thanh toán đến TK tiền gửi thanh
toán TK tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, TK vay
thông thường mở tại khác Chi nhánh
Phí chuyển khoản ngoài hệ thống
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Kích hoạt lại dịch vụ

5500đ

7

55.000đ

8

Tra soát, khiếu nại dịch vụ (thu trong trường hợp lỗi
không thuộc về phía ngân hàng)
Bổ sung thêm tài khoản sử dụng dịch vụ

9

Hủy bỏ dịch vụ

22.000đ
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+ Trong hạn mức chuyển khoản: Miễn phí
+ Vượt hạn mức chuyển khoản: 0.02% trên số tiền vượt
hạn mức tối thiểu 3300đ/ giao dịch
+ Trong hạn mức chuyển khoản: Miễn phí
+ Vượt hạn mức chuyển khoản: 0.02% trên số tiền vượt
hạn mức tối thiểu 3300đ/ giao dịch thành công
9900đ/giao dịch

5500đ/lần

PHẦN 2:
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1. Đăng nhập
Sau khi Quý khách đăng ký, VietinBank sẽ gửi email thông báo tên đăng nhập, mật khẩu và
đường link để Quý khách đăng nhập lần đầu vào dịch vụ VietinBank iPay

Quý khách click vào
đường link để đăng nhập
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1. Đăng nhập (tiếp)
Quý khách vào truy cập trang web www.vietinbank.vn để sử dụng dịch vụ.
Quý khách nên đổi mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự) và dùng mật khẩu này cho các lần đăng nhập sau.
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.2 Tra cứu thông tin tài khoản
Tại màn hình dịch vụ, Quý khách chọn Mục Tài khoản/Danh sách tài khoản để xem danh sách các
dịch vụ mở tại VietinBank.
Quý khách click vào số tài khoản nếu muốn xem Số dư tài khoản hoặc Lịch sử giao dịch của tài khoản
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.3. Chuyển khoản
Các loại giao dịch chuyển khoản có thể thực hiện qua VietinBank iPay
Hiện nay, VietinBank iPay đang hỗ trợ các loại giao dịch chuyển khoản sau:
Chuyển khoản trong hệ thống:
+ Từ tài khoản thẻ ATM E-Partner đến:

+ Từ tài khoản Tiền gửi thanh toán đến:

tài khoản thẻ ATM E-Partner, (ATM)
tài khoản Tiền gửi thanh toán (CA)
tài khoản thẻ tín dụng
tài khoản vay thông thường (LN)
tài khoản Tiền gửi tiết kiêm
tài khoản Tiền gửi thanh toán (CA)
tài khoản thẻ ATM (ATM)
tài khoản vay thông thường (LN)
tài khoản thẻ tín dụng

Trong đó:
+ Các giao dịch chuyển khoản từ tài khoản thẻ ATM E-Partner sang tài khoản thẻ ATM E-Partner, và
từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiền gửi thanh toán sẽ được hạch toán trực tuyến.
Người hưởng sẽ được nhận tiền ngay khi người gửi thực hiện thành công giao dịch chuyển
khoản trên VietinBank iPay.
+ Đối với các giao dịch còn lại, VietinBank sẽ thực hiện sẽ xử lý yêu cầu của khách hàng trong thời
gian sớm nhất, đảm bảo ngƣời hƣởng sẽ nhận đƣợc tiền sau không quá một ngày kể từ khi
ngƣời gửi thực hiện thành công giao dịch chuyển khoản trên VietinBank iPay.

Chuyển khoản ngoài hệ thống:
Cho phép khách hàng chuyển khoản từ Tài khoản thẻ ATM hoặc tài khoản tiền gửi CA tới các tài
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khoản khác ngoài hệ thống VietinBank.

II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.3. Chuyển khoản trong hệ thống (tiếp)
Để chuyển khoản ,Quý khách chọn Mục Giao dịch tài chính/Chuyển khoản trong hệ thống và
thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhập vào các thông tin chuyển khoản như Tài khoản chuyển, tài khoản nhận, số tiền
chuyển, nội dung chuyển….
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.3. Chuyển khoản trong hệ thống (tiếp)
Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn Chấp nhận để xác nhận chuyển khoản 
VietinBank sẽ gửi Mã OTP – mật khẩu chuyển khoản vào số điện thoại đã đăng ký của Quý khách
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.3. Chuyển khoản (tiếp)
Bước 3: Kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã OTP để xác nhận giao dịch.
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.3. Chuyển khoản trong hệ thống (tiếp)
Màn hình thông báo kết quả giao dịch
 Đối với trường hợp chuyển khoản từ TK thẻ E-Partner đến TK thẻ E-Partner, hoặc từ TK
tiền gửi thanh toán đến TK tiền gửi thanh toán:
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.4. Chuyển khoản trong hệ thống (tiếp)
Màn hình thông báo kết quả giao dịch
Đối với các trường hợp chuyển khoản khác:

Thông báo trên có nghĩa là yêu cầu chuyển khoản của Quý khách đã được gửi đến ngân hàng.
VietinBank sẽ xử lý yêu cầu của Quý khách trong thời gian sớm nhất, đảm bảo người hưởng sẽ
nhận được tiền sau không quá 1 ngày kể từ ngày Quý khách thực hiện giao dịch trên iPay
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.4. Chuyển khoản ngoài hệ thống
Để chuyển khoản cho bạn bè, người thân hoặc khách hàng có tài khoản mở tại các ngân hàng
khác, Quý khách chọn Mục Giao dịch tài chính/Chuyển khoản ngoài hệ thống và thực hiện
theo các bước sau:
Bước 1: Nhập vào các thông tin chuyển khoản như Tài khoản chuyển, tài khoản nhận, số tiền
chuyển, tên và địa chỉ ngân hàng, nội dung chuyển….
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.4. Chuyển khoản ngoài hệ thống (tiếp)
Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn <Chấp nhận> để xác nhận giao dịch hoặc nhấn
<Làm lại> nếu muốn thực hiện lại giao dịch
Chương trình sẽ gửi mã mật khẩu chuyển khoản – OTP vào số điện thoại khách hàng đã đăng ký.
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.4. Chuyển khoản ngoài hệ thống (tiếp)
Bước 3: Nhập mật khẩu xác thực giao dịch
+ Kiểm tra tin nhắn điện thoại để nhận mật khẩu do chương trình gửi
+ Nhập mật khẩu OTP: Nhập mật khẩu OTP vào trường <Nhập OTP>
+ Nhấn “Chấp nhận” để xác thực giao dịch/ Nhấn “Làm lại”
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.4. Chuyển khoản ngoài hệ thống (tiếp)
Bước 4: Thông báo giao dịch thành công
Chương trình sẽ hiển thị giao diện thông báo kết quả giao dịch
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2.5. Trả nợ vay
Để thưc hiện trả nợ vay, cho bản thân hoặc cho người khác, Quý khách lựa chọn Mục Giao dịch tài
chính/Chuyển khoản và thực hiện các bước tương tự như chuyển khoản.
Kết thúc giao dịch, màn hình sẽ hiển thị thông báo: Giao dịch thành công, ngân hàng sẽ chuyển tiền vào tài
khoản nhận sau khi điện chuyển tiền được phê duyệt”.  Thông báo này có nghĩa là yêu cầu trả nợ vay
của quý khách đã được chuyển đến ngân hàng và VietinBank sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu của quý
khách ngay trong ngày làm việc.
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.6. Gửi tiết kiệm trực tuyến
.
Tại màn hình dịch vụ, Quý khách chọn Mục Giao dịch tài chính/Tiết kiệm Online và thực hiện
theo các bước sau để bắt đầu giao dịch
Bước 1: Nhập vào các thông tin gửi tiết kiệm như Tài khoản chuyển, kỳ hạn, số tiền gửi tiết kiệm
….và nhấn Chấp nhận.

(Quý khách lưu ý, hiện nay VietinBank chỉ hỗ trợ gửi tiết kiệm từ tài khoản thẻ E-Partner).
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.6. Gửi tiết kiệm trực tuyến (tiếp)
Bước 2: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn Chấp nhận để xác nhận gửi tiết kiệm  VietinBank
sẽ gửi Mã OTP – mật khẩu gửi tiết kiệm vào số điện thoại đã đăng ký của Quý khách
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.6. Gửi tiết kiệm trực tuyến (tiếp)
Bước 3: Kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã OTP để xác nhận giao dịch
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.6. Gửi tiết kiệm trực tuyến
 Màn hình thông báo kết quả giao dịch
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2.7. Nhận tiền kiều hối qua Western Union
Tiện ích này sẽ hỗ trợ Quý khách có thể nhận tiền kiều hối trực tuyến qua Western Union
Tại màn hình chương trình, Quý khách chọn Mục Giao dịch tài chính/ Western Union để bắt đầu
giao dịch
Bước 1: Quý khách đọc và nhấn Chấp nhận với Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ chuyển
tiền Western Union
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2.7. Nhận tiền kiều hối qua Western Union(tiếp)
Bước 2: Quý khách nhập các thông tin liên quan đến giao dịch

Lưu ý:

+ Để nhận tiền gửi bằng USD, quý khách cần chọn một tài khoản tiền gửi USD là tài
khoản nhận tiền. Trong trường hợp không có tài khoản tiền USD, Quý khách chỉ có thể
nhận tiền VND. Khi đó, số tiền dự kiến nhận được sẽ bằng số tiền USD nhân tỷ giá
quy đổi theo quy định của Western Union.
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2.7. Nhận tiền kiều hối qua Western Union (tiếp)
Bước 2 (tiếp):
Sau khi nhấn nút tiếp tục hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin đã nhập vào trong một số trường
hợp nếu thông tin nhập vào không đáp ứng được các điều kiện chi trả có thể hiển thị các dòng
thông báo sau:
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2.7. Nhận tiền kiều hối qua Western Union (tiếp)
Bƣớc 3: Xác nhận thông tin chuyển tiền
Sau khi kiểm tra thấy các thông tin đã nhập đáp ứng điều kiện chi trả, chương trình sẽ yêu cầu
quý khác xác nhận thông tin chuyển tiền. Quý khách nhấn vào Nhận tiền
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2.7. Nhận tiền kiều hối qua Western Union (tiếp)
Bước 4: Màn hình hiển thị thông báo: Giao dịch thành công. Tài khoản của Quý khách đã được
ghi có. Quý khách có thể in thông báo ghi có hoặc có thể gửi thông báo này vào email.
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới
Quý khách có thể mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới trực tuyến cho bạn bè, ngƣời thân
qua chức năng này.
Tại màn hình chương trình, Quý khách chọn Mục Dịch vụ/Bảo hiểm để bắt đầu giao dịch.
Bước 1: Quý khách chọn Sản phẩm bảo hiểm / TNDS chủ xe cơ giới và ấn Tiếp tục
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 2: Quý khách điền thông tin bảo hiểm và ấn Tiếp tục
Lưu ý:
+ Các phần dấu * là các mục
bắt buộc phải điền.
+ Bảo hiểm sẽ có hiệu lực kể
từ ngày Khách hàng đăng ký
tuy nhiên không được trước
24h kể từ ngày khách hàng
thanh toán tiền mua bảo hiểm
+ Phí bảo hiểm sẽ tự động
hiển thị sau khi quý khách
chọn sản phẩm bảo hiểm và
hình thức bảo hiểm
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 3: Quý khách kiểm tra lại thông tin bảo hiểm và ấn Chuyển khoản để thanh toán.
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 4: Quý khách điền thông tin tài khoản chuyển tiền và ấn Tiếp tục
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 5: Quý khách kiểm tra thông tin bảo hiểm và ấn Chấp nhận
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 6: Kiểm tra tin nhắn điện thoại và nhập mã OTP để xác nhận giao dịch sau đó ấn Chấp nhận
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2.8. Mua bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới (tiếp)
Bước 7: Màn hình thông báo giao dịch thành công. Bảo hiểm sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày
Quý khách đăng ký. Giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được gửi đến theo địa chỉ Quý khách cung cấp
tại phần Điền thông tin bảo hiểm.
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh
Khởi tạo giao dịch
Để thanh toán hoá đơn tiền điện của EVN Hồ Chí Minh, Quý khách chọn Mục Dịch vụ khác/Thanh
toán hoá đơn và thực hiện theo các bước sau:
Bước 1:
 Chọn Dịch vụ cần thanh toán
 Nhập mã khách hàng
 Nhấn “Chấp nhận”
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh (tiếp)
Khởi tạo giao dịch
Bước 2:
 Chọn Hóa đơn sẽ thanh toán
 Chọn Tài khoản thanh toán
 Nhấn “Chấp nhận”
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh (tiếp)
Khởi tạo giao dịch
Bước 3:
 Kiểm tra thông tin Hóa đơn sẽ thanh toán
 Nhấn “Chấp nhận”
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh (tiếp)
Khởi tạo giao dịch
Bước 4:
 Nhập mã OTP (mã OTP được gửi vào điện thoại của khách hàng)
 Nhấn “Chấp nhận”
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh (tiếp)
Khởi tạo giao dịch
Bước 5: Thông báo giao dịch thành công
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2.9. Thanh toán hoá đơn tiền điện – EVN Hồ Chí Minh (tiếp)
Xem thông tin hoá đơn đã thanh toán
Bước 1: Từ thanh chức năng, chọn <Dịch vụ khác> <Thanh toán hóa đơn>
Bước 2: Chọn Tab <Hóa đơn đã thanh toán>
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.10. Đổi mật khẩu
Để đổi mật khẩu đăng nhập dịch vụ, Quý khách vào click vào phần Đổi mật khẩu ở góc trái màn
hình
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.11. Tra cứu hoạt động điện tử
Để tra cứu các giao dịch đã thực hiện qua VietinBank iPay, Quý khách click vào Mục Hỗ trợ/ Hoạt
động điện tử, và chọn loại giao dịch, ngày tháng,..
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Trung tâm chăm sóc khách hàng
- SĐT: 1900 55 88 68
- contact@vietinbank.vn
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