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BÁN NGOẠI TỆ
Bán ngoại tệ là dịch vụ do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cung cấp cho mọi khách hàng tổ chức đã đăng ký Gói giao dịch tài
chính trên eFAST. Dịch vụ cho phép khách hàng đăng nhập vào chương trình VietinBank eFAST thực hiện các giao dịch bán ngoại tệ.
Khi đăng nhập vào chương trình VietinBank eFAST,
Quý khách được dẫn đến màn hình trang chủ.

Bước 1: Từ cửa sổ tác vụ bên trái, chọn Dịch vụ
chuyển tiền -> Bán ngoại tệ.

Bước 2: Trên màn hình Nhập thông tin.


Chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài
khoản thả xuống. Số dư khả dụng của tài
khoản đó tự động hiển thị.



Nhập thông tin giao dịch cần tạo vào các trường
tương ứng tại giao diện để tạo giao dịch. Thực
hiện nhập thông tin theo mẫu.
 Trường hợp chọn <Loại giao dịch - Giao dịch
realtime>, chương trình tự động hiển thị tỷ
giá của VietinBank tại thời điểm khởi tạo giao
dịch.
 Trường hợp chọn <Loại giao dịch - Giao dịch
chờ>, nhập:
 Tỷ giá mục tiêu;
 Hiệu lực của giao dịch chờ: Chọn giờ hiệu
lực, ngày hiệu lực.



Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp
theo.

Bước 3: Bước tiếp theo quý khách sẽ được yêu
cầu Xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở
màn hình trước đó.


Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác,
nhấn nút Chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt.
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Bước 4: Hoàn thành! Thông báo giao dịch thành công
sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết
giao dịch.


Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện
một giao dịch thanh toán khác, nhấn nút Tạo
giao dịch mới.

KHÁCH HÀNG MUA NGOẠI TỆ VÀ CHUYỂN TIỀN NGOẠI TỆ
Là dịch vụ do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cung cấp cho mọi khách hàng Tổ chức đã đăng ký Dịch vụ Mua ngoại tệ và Chuyển tiền ngoại tệ
trên eFAST. Quý khách sử dụng chức năng khách hàng mua ngoại tệ và chuyển tiền ngoại tệ trên eFAST để tạo lệnh đề nghị mua ngoại tệ giao ngay và
chuyển tiền ngoại tệ (chuyển tiền đi điện swift) mà không cần đến quầy để thực hiện giao dịch.
Quý khách lập lệnh mua ngoại tệ (nếu có) và chuyển tiền ngoại tệ trên màn hình eFAST được thiết kế theo mẫu Giấy đề nghị mua ngoại tệ giao ngay
kiêm lệnh chi kiêm yêu cầu CTNT tại Quy trình mua bán ngoại tệ do VietinBank quy định để đề nghị ngân hàng bán ngoại tệ và chuyển tiền ngoại tệ
(điện swift) đến người hưởng trong nước và nước ngoài.
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Khi đăng nhập vào chương trình VietinBank eFAST,
Quý khách được dẫn đến màn hình trang chủ.

Bước 1: Từ cửa sổ tác vụ bên trái, chọn Dịch vụ
chuyển tiền -> Chuyển tiền ngoại tệ.

Bước 2: Trên màn hình Nhập thông tin.
Trong tab thông tin chung


Khách hàng chọn chi nhánh bán ngoại tệ (nếu có)
và xử lý điện chuyển tiền ngoại tệ. Quý khách nhấn
nút

để tìm kiếm Chi nhánh xử lý giao dịch.



Nhập số tiền ngoại tệ cần chuyển và loại ngoại tệ
cần chuyển.



Ngày chuyển tiền là ngày VietinBank sẽ thực hiện
chuyển tiền ngoại tệ cho quý khách.

Trong tab tài khoản trích nợ 1


Chọn một tài khoản thanh toán để mua ngoại tệ từ
danh sách tài khoản thả xuống. Số dư khả
dụng của tài khoản đó tự động hiển thị.



Chọn số lượng ngoại tệ mà KH cần mua từ ngân
hàng để thực hiện chuyển tiền ngoại tệ.



Trường tỷ giá: Điền thông tin tỷ giá đã thỏa thuận
với Chi nhánh ngân hàng. Hệ thống sẽ tự động tính
toán số tiền trích nợ.
Trong tab ngân hàng trung gian, ngân hàng
hưởng, người hưởng.



Khách hàng lựa chọn bic code của ngân hàng trung
gian, ngân hàng hưởng hoặc nhập thông tin tên và
địa chỉ của ngân hàng trung gian, ngân hàng
hưởng trường hợp không tìm thấy thông tin Bic
code.
Lưu ý: Tại trường Tên địa chỉ ngân hàng trung
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gian, Tên địa chỉ ngân hàng thanh toán, Tên và địa
chỉ người hưởng khách hàng nhập được tối đa 35
ký tự/dòng. Tối đa 4 dòng. (Khách hàng lưu ý ấn
nút enter để xuống dòng nhập tiếp).


Khách hàng nhập nội dung giao dịch và điền ngày
hoàn chứng từ (trường hợp thanh toán trước khi
nhận hàng).



Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo.
Trong tab Chi tiết phí



Chi nhánh điền thông tin phương thức thu phí căn
cứ trên thông tin hợp đồng ngoại và tài khoản trích
nợ phí phù hợp.



Rà soát điều kiện điện khoản và tích chọn đồng ý
trước khi ấn nút “Tiếp tục” để xác nhận giao dịch.

Bước 3:

Bước tiếp theo quý khách sẽ được yêu
cầu Xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở
màn hình trước đó.


Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn
nút Chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt.

Bước 4: Hoàn thành! Thông báo giao dịch thành công
sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết
giao dịch.


Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện
một giao dịch thanh toán khác, nhấn nút Tạo giao
dịch mới.
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