
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL TECHCOMBANK 

 

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

có thể dùng tài khoản củ    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 thanh toán Internet Banking và tin nhắn SMS 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 SMS 

1. Đăng ký 

Quý khách đến PGD của Techcombank và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán hoá 

đ n nằm trong gói dịch vụ SMS Banking. 

2. Hướng dãn thanh toán 

 Tra cứu c ớc phí ADSL của FPT: 

TCBHD   FPT   (SốHợpĐồng)   gửi tới   8049 

 Th nh toán c ớc phí ADSL của nhà cung cấp FPT:  

TCBTT   FPT   (SốHợpĐồng)   (SốTiền)   gửi tới   8049 

 Th nh toán h   đ n c ớc thuê   o đi n thoại trả sau (Mobiphone, Viettel) 

o Th nh toán c ớc thuê bao trả sau cho chính thuê bao: 

TCBTT   BILL   (SốTiền)   gửi tới   8049 

o Th nh toán c ớc thuê bao trả sau cho thuê bao khác: 

TCBTT   BILL   (SốĐiệnThoại)   (SốTiền)   gửi tới   8049 

B. THANH TOÁN QUA INTERNET BANKING 

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking tại các điểm giao dịch của TechcomBank.  

- Truy nhập h  th ng Internet Banking củ  Techco B nk qu  địa chỉ https: 

https://www.techcombank.com.vn/  

https://www.techcombank.com.vn/


 

Khách hàng bấm <Thanh Toán>, lựa chọn danh mục thanh toán <Cước di động trả sau> 

 

Khách hàng nhập <Số thuê bao>, Bấm <Thực hiện> 



 

Xác nhận lại n i dung thanh toán, bấm <Thực hiện> 



 

 

Hỗ trợ khách hàng: 

 Ngân hàng Techcombank:  1800 588 822 

 VNPAY: 1900 555577 

 


