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2. Trang chủ ................................................................................................................................... 3 

3. Chức năng báo cáo Tổng hợp tài khoản ..................................................................................... 4 

4. Tài khoản tiền gửi thanh toán .................................................................................................... 5 
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12.2. Cài đặt/thay đổi các yếu tố bảo mật xác thực khách hàng ................................................... 21 

12.3. Thay đổi ngôn ngữ ............................................................................................................... 21 

12.4. Công cụ ................................................................................................................................ 22 

12.5. Dịch vụ khác ........................................................................................................................ 22 
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Giới thiệu 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng, BIDV đã tiến hành 

nâng cấp chương trình BIDV Online lên phiên bản mới. Phiên bản nâng cấp bao gồm việc 

thay đổi giao diện chương trình, bổ sung tính năng và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. 

1. Đăng nhập BIDV Online 

Khách hàng sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu do ngân hàng cung cấp để thực hiện đăng 

nhập chương trình BIDV Online tại website của BIDV: http://bidv.com.vn hoặc link đăng 

nhập trực tiếp: https://www.bidv.com.vn/iportalweb/iRetail@1  

Đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ trên phiên bản cũ của BIDV Online: Khách hàng sử 

dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu chương trình BIDV Online hiện tại của mình để đăng 

nhập vào chương trình BIDV Online phiên bản mới. 

 

2. Trang chủ 

Trang chủ bao gồm các chức năng, nhóm chức năng của hệ thống được cung cấp cho khách 

hàng như: Vấn tin tài khoản CA, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay, chuyển tiền, thanh 

toán, cài đặt, công cụ,…  

 

http://bidv.com.vn/
https://www.bidv.com.vn/iportalweb/iRetail@1
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3. Chức năng báo cáo Tổng hợp tài khoản 

Khách hàng có thể sử dụng chức năng này để xem nhanh cơ cấu tiền gửi của mình tại BIDV 

như tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và tiền vay (hạn mức, giao dịch chi tiêu thẻ tín 

dụng không bao gồm trong báo cáo này). 

Từ Trang chủ, Khách hàng click chọn vào mục Tổng hợp tài khoản để xem báo cáo. Trong 

đó: 

- Tài sản có: bao gồm số dư trên các tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiết kiệm 

không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn 

- Tài khoản nợ: Bao gồm số dư trên các tài khoản tiền vay, dư nợ thấu chi (nếu có) 
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4. Tài khoản tiền gửi thanh toán 

Mục “Tài khoản thanh toán” tại menu chính sẽ cung cấp các tính năng dịch vụ liên quan đến 

tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại BIDV, bao gồm tài khoản thanh toán và 

tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn. 

Khi click chọn 1 tài khoản tại phần danh sách các tài khoản thì các thông tin chi tiết của tài 

khoản đó được hiển thị. Tương ứng danh sách các chức năng có thể thực hiện được với tài 

khoản đó sẽ hiển thị tại menu bên phải màn hình. 

 

5. Tài khoản tiết kiệm 

Mục “Tài khoản tiết kiệm” tại menu chính sẽ cung cấp các tính năng dịch vụ liên quan đến 

tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng. 

Khi click chọn 1 tài khoản tại phần danh sách các tài khoản, các thông tin chi tiết của tài 

khoản đó được hiển thị. Tương ứng các chức năng có thể thực hiện được với tài khoản đó sẽ 

hiển thị tại menu bên phải màn hình. 
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5.1. Gửi tiền có kỳ hạn Online 

Khách hàng có thể thực hiện mở mới tài khoản tiết kiệm thông qua chức năng “Gửi tiền có 

kỳ hạn Online”. 

Thao tác: Click chọn chức năng Tài khoản tiết kiệm/  Gửi tiền có kỳ hạn Online và nhập 

các thông tin chi tiết để thực hiện giao dịch, cụ thể: 

- Tài khoản trích nợ 

- Sản phẩm tiền gửi: Bao gồm loại tiền gửi, kỳ hạn 

- Số tiền gửi 

- Hình thức tất toán: quay vòng gốc, quay vòng gốc và lãi, không quay vòng 

- Tài khoản nhận gốc/lãi khi đến hạn. 

- Tại màn hình xác thực giao dịch, KH thực hiện nhập OTP để phê duyệt giao dịch. 
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5.2. Rút Tài khoản tiết kiệm 

Khách hàng có thể thực hiện rút tài khoản tiết kiệm thông qua chức năng “Rút tiền gửi có kỳ 

hạn”. Khách hàng cần nhập các thông tin chi tiết để thực hiện giao dịch, cụ thể: 

- Chọn Tài khoản tiết kiệm cần rút 

- Chọn Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn để ghi có số tiền rút 

- Nhập số tiền cần rút. Căn cứ vào số tiền rút hệ thống sẽ tự động tính toán số lãi được 

hưởng, khấu trừ lãi nếu có và số tiền thực lĩnh. 

- Tại màn hình xác thực giao dịch, KH thực hiện nhập OTP để phê duyệt giao dịch. 

 



 

8 
 

 

6. Tài khoản tiền vay 

Mục “Tài khoản tiền vay” tại menu chính sẽ cung cấp các tính năng dịch vụ liên quan đến 

tài khoản tiền vay của khách hàng. 

Khi click chọn 1 tài khoản tiền vay thì các thông tin chi tiết của tài khoản đó được hiển thị. 

Tương ứng các chức năng có thể thực hiện được với tài khoản đó sẽ hiển thị tại menu bên 

phải màn hình. 

Lưu ý: Đối với chức năng Yêu cầu giải ngân/Trả nợ khoản vay, thông thường việc Yêu cầu 

giải ngân/Trả nợ khoản vay được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa Khách hàng và BIDV 

khi mở khoản vay. Tuy nhiên trường hợp Khách hàng có nhu cầu giải ngân/ trả nợ trước hạn 

thì khách hàng có thể sử dụng chức năng này để gửi yêu cầu đến ngân hàng. Khi nhận được 

yêu cầu của khách hàng, cán bộ ngân hàng sẽ tiếp nhận và liên hệ trực tiếp với khách hàng 

để thực hiện giải ngân/thu nợ theo yêu cầu của khách hàng và đảm bảo tuân thủ theo các 

điều khoản trong hợp đồng tín dụng. 
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7. Chuyển tiền 

7.1. Cài đặt/quản lý ngƣời thụ hƣởng 

Khách hàng có thể thực hiện cài đặt người thụ hưởng tại chức năng “Cài đặt người thụ 

hưởng” hoặc cũng có thể lưu người thụ hưởng trong quá trình thực hiện giao dịch. Việc lưu 

người thụ hưởng sẽ giúp khách hàng dễ dàng hơn trong các lần chuyển tiền tiếp theo. 

Thao tác: Click chọn chức năng Chuyển tiền/ Cài đặt người thụ hưởng và nhập các thông 

tin chi tiết, cụ thể: 

- Chọn loại chuyển tiền 

- Nhập thông tin của người thụ hưởng 

- Tại màn hình xác thực giao dịch, KH thực hiện nhập OTP để thực hiện lưu thông tin 

người thụ hưởng 
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Để xem, xóa người thụ hưởng đã lưu, khách hàng sử dụng chức năng Quản lý ngƣời thụ 

hƣởng. 

7.2. Chuyển tiền đến tài khoản/ thẻ 

Khách hàng có thể thực hiện các loại giao dịch chuyển tiền tại chức năng này bao gồm: 

- Chuyển khoản giữa các tài khoản của mình tại BIDV 

- Chuyển khoản nội bộ BIDV: Là chuyển đến người thụ hưởng khác có tài khoản tại 

BIDV 

- Chuyển tiền trong nước: Là chuyển đến người thụ hưởng có tài khoản tại các ngân 

hàng khác tại Việt Nam. Thông thường thời gian giao dịch đối với Chuyển tiền trong 

nước là từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 45 các ngày làm việc trong tuần. 

Lưu  ý: 

Đối với Chuyển tiền trọng nước: Trường hợp khách hàng thực hiện chuyển tiền vào giờ 

ngừng giao dịch (ngoài giờ giao dịch từ 8h00 đến 16h45) thì giao dịch sẽ được lưu trong 

Lịch chuyển tiền và hệ thống sẽ tự động thực hiện vào giờ giao dịch/ ngày làm việc tiếp 

theo. Khách hàng có thể xem lại và hủy giao dịch tại chức năng Lịch chuyển tiền trước thời 

gian hiệu lực của giao dịch. 

- Chuyển tiền trong nước nhanh 24/7: Là chuyển đến người thụ hưởng có tài khoản tại 

các ngân hàng khác tại Việt Nam. Thời gian giao dịch không bị hạn chế như Chuyển 

tiền trong nước, khách hàng có thể thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần, mọi thời 

điểm trong ngày (trừ thời điểm hệ thống thanh toán đóng sổ cuối ngày sẽ dừng 

khoảng 45 phút, giao động từ khoảng 22 giờ 15 đến 23 giờ 00 hàng ngày). 

Có khoảng trên 40 ngân hàng tham gia hệ thống Chuyển tiền trong nước nhanh 24/7. 
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Đối với các ngân hàng không có trong danh sách Chuyển tiền trong nước nhanh 24/7 

thì khách hàng sử dụng chức năng Chuyển tiền trong nước để thực hiện giao dịch. 

Thao tác: Click chọn chức năng Chuyển tiền/ Chuyển đến tài khoản/ thẻ và nhập các thông 

tin chi tiết để thực hiện giao dịch, trong đó: 

- Chuyển đến: Bao gồm “Chuyển đến người khác” là chuyển cho người thụ hưởng 

khác có tài khoản trong và ngoài BIDV và “Chuyển giữa các tài khoản của tôi tại 

BIDV”. 

- Tài khoản nhận: Khách hàng có thể nhập trực tiếp Tên người thụ hưởng đã lưu 

trước đó để tìm kiếm và thực hiện giao dịch. Nếu khách hàng muốn chuyển tiền cho 

người thụ hưởng chưa được lưu sẵn thì click chọn “Chuyển đến ngƣời thụ hƣởng 

mới”. 

+ TH 1: Nếu chọn Người nhận từ danh sách đã lưu thì thông tin chi tiết về số tài 

khoản, tên tài khoản, ngân hàng hưởng sẽ tự động hiển thị. Trường hợp một khách 

hàng đã lưu nhiều tài khoản thụ hưởng thì toàn bộ các tài khoản thụ hưởng của khách 

hàng này sẽ hiển thị và Khách hàng sẽ chọn một tài khoản thụ hưởng để chuyển tiền. 

 

+ TH2: Nếu khách hàng chọn chuyển đến “Chuyển đến ngƣời thụ hƣởng mới” thì 

khách hàng sẽ thực hiện nhập thông chi tiết người thụ hưởng và có thể lưu lại cho các 

lần chuyển tiền tiếp theo. Khách hàng thực hiện tương tự như thao tác Cài đặt người 

thụ hưởng: Chọn loại chuyển tiền, thông tin chi tiết người thụ hưởng. 
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- Tài khoản chuyển tiền: Khách hàng chọn tài khoản trích nợ để chuyển tiền 

- Ngày: Mặc định ngày giao dịch là ngày hiện tại. 

+ Giao dịch ngày tương lai: Nếu Khách hàng muốn đặt lệnh chuyển tiền vào 1 ngày 

trong tương lai thì chọn biểu tượng lịch  và chọn ngày cần chuyển tiền. 

+ Giao dịch chuyển tiền định kỳ: Khách hàng cũng có thể tạo lệnh chuyển tiền tự 

động theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Khách hàng click chọn biểu 

tượng chuyển tiền định kỳ  để tạo lệnh chuyển tiền định kỳ. 

- Số tiền: Nhập số tiền cần chuyển 

- Ngƣời chịu phí: Chọn “Người chuyển” hoặc “Người thụ hưởng”  là người chịu phí 

cho giao dịch chuyển tiền này. 

- Ghi chú: Nhập nội chi tiết khác của giao dịch  

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin giao dịch, Khách hàng click chọn Tiếp Theo và nhập 

mã xác thực OTP để phê duyệt giao dịch. (Số OTP được hệ thống tự động sinh ra cho 

mỗi giao dịch và được gửi đến khách hàng qua tin nhắn SMS, Token hay ứng dụng 

OTP…tùy theo cách thức mà khách hàng đã yêu cầu khi đăng ký dịch vụ BIDV 

Online). 
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7.3. Lịch chuyển tiền 

Chức năng Lịch chuyển tiền sẽ lưu trữ các giao dịch chuyển tiền chờ thanh toán như: giao 

dịch chuyển tiền có giá trị ngày tương lai, giao dịch chuyển tiền trong nước sau giờ ngừng 

giao dịch. Khách hàng có thể xem lại hoặc hủy các giao dịch này nếu không muốn tiếp tục 

thực hiện vào ngày giá trị.  

7.4. Lệnh thanh toán định kỳ 

Các lệnh chuyển tiền định kỳ còn hiệu lực (đang chờ thực hiện) mà khách hàng đã khởi tạo 

tại chức năng Chuyển tiền đến tài khoản/ thẻ sẽ được lưu và quản lý tại chức năng “Lệnh 

thanh toán định kỳ”. Khách hàng có thể xem lại nội dung hoặc hủy lệnh chuyển tiền định kỳ 

này. 

7.5. Lịch sử giao dịch 

Chức năng Lịch sử giao dịch sẽ lưu lại toàn bộ các loại giao dịch mà khách hàng đã thực 

hiện, bao gồm các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, mở/rút tiền gửi có kỳ 

hạn…Thông qua tính năng này khách hàng có thể xem chi tiết nội dung các giao dịch đã 

thực hiện cũng như trạng thái của giao dịch đó (thành công/ hay không thành công). 

8. Thanh toán 

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch nạp tiền, thanh toán hóa đơn tại mục “Thanh 

toán”. Các dịch vụ bao gồm: Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn, thanh toán định kỳ. 

8.1. Nạp tiền điện thoại 

Khách hàng có thể thực hiện nạp tiền điện thoại trả trước, trả sau tại chức năng Nạp tiền 

điện thoại. 

Thao tác: Click chọn Thanh toán/ Nạp tiền điện thoại và nhập các thông tin chi tiết, cụ thể: 

- Tài khoản ghi nợ: Chọn tài khoản thanh toán 
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- Số điện thoại: Nhập số điện thoại cần nạp tiền 

- Số tiền: Chọn mệnh giá cần nạp tiền 

- Tại màn hình xác thực giao dịch, KH thực hiện nhập OTP để phê duyệt giao dịch. 

 

 

 

8.2. Thanh toán hóa đơn 

Để thực hiện thanh toán cho các dịch vụ như điện, nước, bảo hiểm hay nạp tiền vào ví điện 

tử… Khách hàng chọn chức năng Thanh toán hóa đơn. 

Thao tác: Click chọn Thanh toán/ Thanh toán hóa đơn và nhập các thông tin chi tiết để thực 

hiện giao dịch, cụ thể: 

- Chọn Tài khoản ghi nợ 
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- Chọn hóa đơn: 

+ Hóa đơn mới: Nếu Khách hàng chưa lưu thông tin hóa đơn trước đó, khách hàng 

thực hiện chọn thanh toán cho “Hóa đơn mới” và nhập các thông tin chi tiết của hóa 

đơn. Khách hàng có thể nhập tên dịch vụ tại trường Dịch vụ để tìm kiếm dịch vụ 

muốn thanh toán hoặc cũng có thể tìm kiếm theo các loại dịch vụ của từng nhà cung 

cấp tại mục Tìm theo Loại dịch vụ. 

Khách hàng có thể thực hiện lưu thông tin hóa đơn mới để thuận tiện cho các lần 

thanh toán tiếp theo bằng cách chọn “Lưu vào danh sách hóa đơn”. 

+ Hóa đơn đã lƣu: Nếu Khách hàng muốn thanh toán cho các hóa đơn đã lưu trước 

đó thì có thể chọn “Hóa đơn đã lưu” và lựa chọn hóa đơn muốn thanh toán. 

- Tùy theo dịch vụ mà khách hàng lựa chọn, khách hàng sẽ thực hiện nhập số tiền cần 

thanh toán hoặc thanh toán theo số tiền quy định của nhà cung cấp dịch vụ. 

- Tại màn hình xác thực giao dịch, Khách hàng nhập OTP để phê duyệt giao dịch. 
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8.3. Thanh toán hóa đơn định kỳ 

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký thanh toán tự động cho các hóa đơn phát sinh định kỳ 

thường xuyên (hàng tháng) như tiền điện, tiền nước, cước viễn thông…sau khi đăng ký 

thành công, hàng kỳ (hàng tháng) khi đến hạn thanh toán, BIDV sẽ tự động trích nợ tài 

khoản của khách hàng để thanh toán cho các hóa đơn của khách hàng đã đăng ký. 

Thao tác thực hiện giao dịch tương tự như chức năng Thanh toán hóa đơn.  

Lưu ý trường thông tin Ngày bắt đầu là thời gian khách hàng muốn bắt đầu đăng ký thanh 

toán, hóa đơn phát sinh sau thời điểm này sẽ được thanh toán khi đến hạn. 

 

8.4. Quản lý lệnh thanh toán định kỳ 

Khách hàng có thể thực hiện xem lại hoặc hủy các lệnh thanh toán hóa đơn định kỳ đã tạo ở 
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mục 8.3. 

8.5. Danh sách hóa đơn đã lƣu 

Khách hàng có thể thực hiện xem lại hoặc xóa các thông tin hóa đơn đã lưu trước đó tại 

chức năng Danh sách hóa đơn đã lưu. 

9. Thẻ tín dụng 

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến thẻ tín dụng như Vấn tin thông tin 

thẻ, xem sao kê, khóa/mở khóa thẻ, khóa/mở khóa thanh toán trực tuyến, yêu cầu phát hành 

lại thẻ hay thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tại mục Thẻ tín dụng 

  

 

10. Thẻ ghi nợ 

Các dịch vụ liên quan đến thẻ ghi nợ được cung cấp tại chức năng Thẻ ghi nợ bao gồm: Vấn 

tin thông tin thẻ, khóa/mở khóa thanh toán trực tuyến (dịch vụ này chỉ áp dụng với thẻ ghi 

nợ quốc tế), yêu cầu phát hành lại thẻ hay thay đổi tài khoản liên kết thẻ. 
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11. Mua bán ngoại tệ 

11.1. Bán ngoại tệ 

Khách hàng có thể thực hiện bán các loại ngoại tệ hiện có trên tài khoản của mình tại BIDV 

thông qua chức năng này. 

Lưu ý: Đây là giao dịch trực tuyến và BIDV cung cấp dịch vụ này vào các ngày làm việc 

trong tuần (từ 8h30 đến 16h00). 
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11.2. Mua ngoại tệ 

Khách hàng có thể thực hiện mua các loại ngoại tệ để phục vụ cho các nhu cầu cá nhân 

thông qua chức năng này.  

Theo quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước, khi có nhu cầu mua ngoại tệ Khách hàng 

cần cung cấp các chứng từ liên quan (quy định cụ thể theo từng mục đích mua) để chứng 

minh mục đích mua/sử dụng ngoại tệ của mình. Sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch trên 

chương trình và gửi thành công tới Ngân hàng, BIDV sẽ liên hệ với khách hàng để hoàn 

thiện giao dịch và thông báo kết quả xử lý giao dịch. 

 

12. Các tính năng dịch vụ khác 

12.1. Đổi mật khẩu 

Để đổi mật khẩu đăng nhập BIDV Online Khách hàng thực hiện truy cập vào mục Cài đặt/ 

Đổi mật khẩu. 
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12.2. Cài đặt/thay đổi các yếu tố bảo mật xác thực khách hàng 

Để phục vụ cho việc xác thực khách hàng trong một số trường hợp khách hàng yêu cầu hỗ 

trợ dịch vụ trực tuyến, khách hàng cần đăng ký/ cài đặt một số yếu tố bảo mật của riêng cá 

nhân mình như Câu hỏi bảo mật; hình ảnh, câu/cụm bảo mật. Đây là các yếu tố bảo mật bổ 

sung khi Ngân hàng thực hiện xác thực khách hàng. 

- Cài đặt/thay đổi hình ảnh và cụm từ bảo mật  

 

- Cài đặt/thay đổi câu hỏi bảo mật 

 

12.3. Thay đổi ngôn ngữ 

Khách hàng có thể thực hiện thay đổi ngôn ngữ của chương trình tại chức năng Cài đặt/ 

Thay đổi ngôn ngữ. 
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12.4. Công cụ 

Mục Công cụ cung cấp cho khách hàng một số thông tin dịch vụ tham khảo như vấn tin tỷ 

giá, lãi suất, phí dịch vụ hay tính toán khoản vay, lãi tiền gửi. 

  

12.5. Dịch vụ khác 

Khách hàng có thể theo dõi các hoạt động, lịch sử giao dịch của mình trên BIDV Online tại 

mục Dịch vụ khác. 
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12.6. Đăng ký trực tuyến 

Khách hàng có thể thực hiện gửi yêu cầu đăng ký dịch tới ngân hàng thông qua chức năng 

Đăng ký trực tuyến. Yêu cầu giao dịch của khách hàng sẽ được gửi đến ngân hàng để hoàn 

tất. BIDV sẽ thông báo cho khách hàng về kết quả xử lý yêu cầu giao dịch của khách hàng. 

 

 


