
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL SHB 

 

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 Internet Banking củ  ngân hàng  S  ti n  ị trừ trong 

tài khoản đúng  ằng s  ti n c ớc khách hàng sử dụng h   đ n  

A. THANH TOÁN QUA INTERNET BANKING 

1. Đăng ký 

Quý khách đến PGD của SHB và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ dịch vụ Internet Banking 

2. Hướng dãn thanh toán 

Bước 1: Truy nhập h  th ng Internet Banking củ  SHB qu  địa chỉ https://ibanking.shb.com.vn/ 

 

Bước 2:  Đăng nhập vào h  th ng và chọn chức năng <Thanh toán trả sau>  S u đ  chọn 

<Dịch vụ> và < Nhà cung cấp> thanh toán trá sau.  

https://ibanking.shb.com.vn/


 

Bước 3: Quý khách nhập các thông tin cần thiết cho giao dịch Thanh toán trả sau:  

 Chọn Tài khoản thanh toán.  

 Nhập Mã thanh toán (Ví dụ: Nếu Thanh toán trả sau, Mã thanh toán chính là s  đi n 

thoại quý khách mu n thanh toán c ớc trả sau).  

 Nhập Số tiền thanh toán.  

 Nhập Mật khẩu giao dịch  Đây là mật khẩu đ ợc cấp để giao dịch khác với mật khẩu 

đăng nhập của quý khách  

 Nhập Mã bảo vệ.  

 Chọn chức năng “Thanh toán”  



 

Bước 4:  H  th ng xác nhận yêu cầu giao dịch của quý khách.  

Để đồng ý thực hi n giao dịch Thanh toán trả sau, quý khách chọn chức năng “OK”  

 Xuất hi n màn hình Xác nhận giao dịch bằng Mã xác thực SMS: Quý khách sẽ nhận đ ợc m t 

tin nhắn SMS có chứa mã xác thực SMS  Quý khách đi n mã xác thực SMS và chọn chức năng 

“Xác nhận” để hoàn tất giao dịch  Trong tr ờng hợp hết thời gian h  th ng chờ quý khách nhập 

mã xác nhận mà tin nhắn chứa mã xác thực SMS vẫn ch   tới hoặc quý khách ch   kịp nhập 

mã xác nhận, xin quý khách vui lòng thực hi n lại giao dịch, có thể tin nhắn bị thất lạc do nhà 

cung cấp dịch vụ mạng đi n thoại.  

Quý khách có thể thanh toán từng phần hoặc toàn b  s  ti n ghi nợ  H   đ n đi n thoại) của 

Quý khách. Tài khoản di d ng của khách hàng sẽ đ ợc c ng ti n ngay sau khi Quý khách thanh 

toán.  

 

Hỗ trợ khách hàng: 

 Ngân hàng SHB:  1800 588 856 

 VNPAY: 1900 555577 

 


