
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL HDBANK 

 

là dịch vụ VNPAY cung cấp cho các Ngân hàng để khách hàng của Ngân hàng có 

thể dùng tài khoản củ  m nh th nh toán cho các h   đ n  đi n thoại  i đ ng trả s u  đi n thoại c  

định  ADSL  …) qu  các kênh th nh toán củ  ngân hàng  S  ti n  ị trừ trong tài khoản đúng 

bằng s  ti n c ớc khách hàng sử dụng h   đ n  

Dịch vụ đƣợc áp dụng với: 

Dịch vụ th nh toán hoá đ n trả sau trên Internet. 

A. THANH TOÁN HOÁ ĐƠN 

Khách hàng đăng nhập vào h  th ng eBanking, chọn <Dịch Vụ Thanh Toán>, <Thanh toán 

hoá đơn> 

 Chọn <Tài khoản trích nợ> từ <Danh sách các tài khoản>  nếu c ). 

 Chọn <Loại dịch vụ> 

 Nhập <Mã Khách hàng>: là s  đi n thoại  i đ ng  nếu khách hàng th nh toán c ớc đi n 

thoại  i đ ng) hoặc mã khách hàng thể hi n trên h   đ n/ iên l i  ịch vụ  nếu khách 

hàng th nh toán c ớc  phí cho các  ịch vụ khác) 

 Nhập <Ghi chú>  Nhập tiếng Vi t không  ấu  

 Chọn <Tiếp Tục>. 

 

 Quý khách xem thông tin <Thanh toán hóa đơn>. 

 Nhập mật khẩu OTP vào <Mật khẩu giao dịch>   ấm <Duyệt> để hoàn tất th nh toán  



 

B. THANH TOÁN TỰ ĐỘNG 

1.  Đăng ký thanh toán tự động 

 Chọn <Tài khoản trích nợ> từ <Danh sách các tài khoản>  nếu c ). 

 Nhập <Mã Khách Hàng>: đ ợc in trên h   đ n ti n đi n củ  khách hàng  th ờng c  

 ạng PExxx với Cty Đi n lực TP Hồ Chí Minh  PDxxx với Cty Đi n lực Hà n i  

 Nhập <Ghi chú>  nhập tiếng Vi t không  ấu  

 Chọn <Thêm>. 

 

 Quý khách xem thông tin <Thanh toán tự động>. 

 Nhập mật khẩu OTP vào <Mật khẩu giao dịch>   ấm <Duyệt> để hoàn tất th nh toán  



 

2.  Hủy thanh toán tự động 

Quý khách chọn mã khách hàng đăng ký tự đ ng, nhấn nút <Huỷ> 

 

 Quý Khách xem thông tin <Huỷ thanh toán tự động>. 

 Nhập mật khẩu OTP vào <Mật khẩu giao dịch>   ấm <Duyệt> để hoàn tất th nh toán  

 



 

PHÍ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN HỖ TRỢ 

Phí giao dịch (trừ trong tài khoản Ngân hàng): Miễn phí 

Hỗ trợ khách hàng: 

 -  Ngân hàng HD Bank: 1800 68 68 

 -  VNPAY: 1900 55 55 77 

 


