
HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPAYBILL VIB 

 

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 sau, đi n, 

ADSL, …) qu  h  thống Internet Banking của VIB  Số ti n  ị trừ trong tài khoản đúng  ằng số 

ti n c ớc khách hàng sử dụng h   đ n  

 

HƢỚNG DẪN THANH TOÁN HOÁ ĐƠN TRỰC TUYẾN  

Các   ớc Th nh toán h   đ n đ ợc thực hi n nh  s u:  

Bƣớc 1: Chọn tài khoản thanh toán  

 Chọn mục Thanh toán hóa đơn, chọn Tài khoản thanh toản, h  thống hiển thị hạn mức 

giao dịch ngày và hạn mức giao dịch còn lại của bạn. 

 Bạn chọn mũi tên trỏ xuống để lựa chọn tài khoản nguồn. H  thống sẽ hiển thị số tài 

khoản và số    khả  ugj để bạn dễ dàng lựa chọn. 

 Chọn Tiếp theo để thực hiên tiếp. 

Bƣớc 2: Chọn tài khoản thanh toán 

 

 Chọn mã khách hàng để thanh toán 



 Nếu th nh toán cho mã KH đã đ ợc l u, chọn tr ờng Mã khách hàng, click vào mũi tên 

trỏ xuống để chọn mã KH cần thanh toán. H  thống sẽ hiển thị tên khách hàng và địa chỉ 

khách hàng theo đúng thông tin đã đ ợc l u 

 Nếu thanh toán cho mã KH mới, bạn chọn tr ờng Mã khách hàng mới, nhập mã khách 

hàng, đi n các thông tin Tên khách hàng và Địa chỉ.  

 Để l u thông tin mã KH,  ạn chọn Thêm vào danh sách hƣởng lợi 

Bƣớc 3: Kiểm tra thông tin giao dịch 

 H  thống sẽ hiển thị các h   đ n ch   đ ợc thanh toán của bạn. 

 Nhập n i dung thanh toán: tối đ  120 ký tự 

 Thời gian thanh toán mặc định là ngày bạn thực hi n giao dịch 

 Chọn Tiếp tục  

Bƣớc 4: Xác nhận thông tin. 

Bƣớc 5: Nhận thông báo kết quả 

 Nếu giao dịch thành công, h  thống thông báo thành công và hiển thị số h   đ n 

 Nếu giao dịch không thành công, h  thống báo lỗi, trong chi tiết giao dịch không hiển thị 

số h   đ n  

 Bạn có thể chọn Giao dịch mới để quay v  màn hình ở   ớc 1 

 H  thống sẽ gửi email thông báo giao dịch thành công hoặc không thành công 

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ 

Hỗ trợ khách hàng: 

 -  Ngân hàng VIB: 1800 8180 

 -  VNPAY: 1900 555577 

 

 

 


