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I. Tải, cài đặt và đăng nhập dịch vụ BIDV Online trên điện thoại, máy tính bảng 

 

Bên cạnh việc truy cập dịch vụ BIDV Online trên máy vi tính, khách hàng cũng có thể truy cập dịch vụ 

BIDV Online qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động và máy tính bảng. 

Khách hàng có thể tải và cài đặt ứng dụng BIDV Online tại kho ứng dụng của Apple và Google (Play 

Store) hoặc sử dụng trình duyệt web trên điện thoại di động để truy cập trực tiếp vào địa chỉ 

https://www.bidv.com.vn và chọn đăng nhập Mobile tại phần đăng nhập dịch vụ eBanking dành cho 

khách hàng cá nhân để sử dụng dịch vụ. 

1. Tải và cài đặt ứng dụng 

 Đối với thiết bị dùng Hệ điều hành iOS (iPhone): 

Bước 1: Tìm kiếm ứng dụng trên kho ứng dụng 

Cách 1: Tải và cài đặt từ App Store 

Chọn biểu tượng App Store  trên màn hình thiết bị. 

Cách 2:  Tải và cài đặt từ iTunes 

Mở chương trình iTunes trên máy tính, chọn “iTunes Store”  ở góc phải màn hình. 

Bước 2: Nhập “BIDV Online” trong khung Search (Tìm kiếm). Ứng dụng BIDV Online sẽ hiển thị trên 

màn hình. 

Bước 3: Nhấn chọnFree/Install App. 

Bước 4: Nhập tài khoản Apple ID cá nhân và mật khẩu tương ứng để tải về và cài đặt. 

 Đối với thiết bị dùng Hệ điều hành Android: 

Bước 1: Tìm kiếm ứng dụng trên kho ứng dụng 

Cách 1: Tải và cài đặt từ Play Store 

Chọn biểu tượng Play Store trên màn hình thiết bị. 

Cách 2: Cài đặt từ website Google Play 

Truy cập website https://play.google.com/store 

  

Bước 2: Nhập “BIDV Online” trong khung Search (Tìm kiếm). 

Bước 3: Nhấn chọn Install/Cài đặt. 

Bước 4: Nhập tài khoản Google cá nhân và mật khẩu tương ứng để tải về và cài đặt 

Lưu ý: 

 Khách hàng cần có Apple ID/Google account  (tài khoản sử dụng dịch vụ của Apple/Google  để 

tải ứng dụng. Nếu chưa có loại tài khoản này, vui lòng đăng ký với Apple/Google. 

 Trong quá trình cài đặt & sử dụng, đảm bảo thiết bị đang được kết nối với internet qua 3G, 3G+ 

(HSDPA) hoặc Wifi. 

Sau khi cài đặt thành công logo của ứng dụng  được thêm vào màn hình Home của thiết bị. 

 Khách hàng cũng có thể sử dụng các trình duyệt web trên điện thoại di động để truy cập vào địa chỉ 

https://www.bidv.com.vn và chọn đăng nhập Mobile tại phần đăng nhập dịch vụ eBanking dành cho khách hàng cá 

nhân để sử dụng dịch vụ mà không cần phải thực hiện cài đặt ứng dụng. 

https://www.bidv.com.vn/
https://www.bidv.com.vn/
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2. Đăng nhập 

 Điều kiện sử dụng dịch vụ BIDV Online:  

- Trường hợp khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking (BIDV Online) của BIDV thì 

khách hàng có thể sử dụng chung Tên đăng nhập, Mật khẩu và phương thức xác thực đã đăng ký để đăng 

nhập và sử dụng dịch vụ. 

- Trường hợp khách hàng chưa đăng ký dịch vụ BIDV Online thì khách hàng có thể thực hiện đăng ký 

trực tuyến dịch vụ BIDV Online và BIDV Online tại địa chỉ https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/ hoặc 

cũng có thể thực hiện đăng ký tại các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. 

 Đăng nhập bằng trình duyệt web: Khách hàng sử dụng các trình duyệt web trên điện thoại di động để 

truy cập vào địa chỉ https://www.bidv.com.vn và chọn đăng nhập Mobile tại phần đăng nhập dịch vụ eBanking 

dành cho khách hàng cá nhân để sử dụng dịch vụ BIDV Online. 

 Đăng nhập qua ứng dụng BIDV Online đã cài đặt trên điện thoại di động 

(Khách hàng đã cài đặt thành công ứng dụng BIDV Online trên điện thoại di động) 

 Bước 1: Khởi động ứng dụng. 

 Bước 2: Tại màn hình Đăng nhập, Khách hàng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu sau đó nhấn nút 

Đăng nhập. 

Trong đó: 

 Tên đăng nhập là tên đăng nhập dịch vụ BIDV Online của khách hàng,   

 Mật khẩu là mật khẩu đăng nhập dịch vụ BIDV Online của Khách hàng 

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình Trang chủ sẽ được hiển thị, Khách hàng có thể sử dụng các chức 

năng, dịch vụ của ứng dụng. 

  

 

Khách hàng nhập Mã đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập và sử dụng 

dịch vụ 

 

 

II. Tính năng dịch vụ trên BIDV Online 

1. Tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn 

1.1. Truy vấn thông tin tài khoản 

 Bước 1: Chọn tính năng Tài khoản,ứng dụng sẽ hiển thị màn hình danh sách các tài khoản Tiền gửi 

thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2:Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Truy vấn thông tin tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin 

chi tiết tài khoản. Tại màn hình xem chi tiết thông tin tài khoản, Khách hàng có thể xem chi tiết Hạn mức 

thấu chi và Tổng số tiền phong tỏa bằng cách nhấn chọn link tương ứng. 

https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/
https://www.bidv.com.vn/
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   Bước 1: Chọn Tài khoản  Bước 2: Chọn Truy vấn thông tin tài khoản để xem chi tiết 

 

1.2. Truy vấn lịch sử giao dịch 

 Bước 1:Chọn tính năng Tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản tiền gửi 

thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Khách hàng tại BIDV.  

 Bước 2:Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Truy vấn lịch sử giao dịch, ứng dụng hiển thị màn hình Truy 

vấn lịch sử giao dịch các giao dịch gần nhất. Khách hàng bấm chọn 1 giao dịch để xem thông tin chi tiết 

giao dịch. 

   

   Bước 1: Chọn Tài khoản  Bước 2: Chọn Truy vấn lịch sử giao dịch để xem chi tiết 

Ghi chú: 

 Nhấn ‘Thêm’ để tải các giao dịch tiếp theo. 

 Thời gian tối đa truy vấn lịch sử giao dịch là 1 năm tính đến ngày hiện tại, ‘Đến ngày’ mặc định là 

ngày hiện tại. 

1.3. Gửi tiền có  kỳ hạn Online 

 Bước 1:Chọn tính năng Tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản tiền gửi 

thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Khách hàng tại BIDV.  

 Bước 2: Bấm chọn một tài khoản và lựa chọn Gửi tiền có kỳ hạn Online, ứng dụng hiển thị màn hình 

giao dịch và khách hàng có thể thực hiện gửi tiền có kỳ hạn online. 
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 Bước 3: Khách hàng thực hiện nhập các thông tin để hoàn thiện giao dịch như: 

  Tài khoản trích nợ 

 Tên sản phẩm tiền gửi, loại tiền gửi, kỳ hạn gửi, số tiền gửi 

 Thông tin Lãi suất sẽ tự động hiện thị theo quy định của sản phẩm, kỳ hạn tiền gửi mà khách hàng 

chọn. 

 Phương thức đáo hạn: khách hàng có thể chọn Không quay vòng, Quay vòng gốc hoặc Quay vòng 

gốc và lãi khi tài khoản tiền gửi đến hạn. 

Chọn Tiếp theo để chuyển sang màn hình Xác nhận giao dịch 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch, khách hàng kiểm tra lại các thông tin giao dịch đã nhập, nếu muốn sửa lại 

thông tin giao dịch thì chọn Quay lại, nếu đã chính xác thì nhập Mã xác thực (Mã xác thực đã được gửi 

đến điện thoại khách hàng khi kết thúc Bước 3 nếu khác hàng dùng SMS Token hoặc nhập mật khẩu 

ngẫu nhiên nếu khách hàng dùng Vasco Token) và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch. Chọn Đồng ý 

để kết thúc và chuyển giao dịch tiếp theo 

 

  

 

   Bước 1: Chọn Tài khoản Bước 2: Chọn Gửi tiền có kỳ hạn 

Online 

 

  

 

  Bước 3: Nhập thông tin để hoàn thiện giao dịch  
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  Bước 4: Xác nhận giao dịch, nhập Mã xác thực để hoàn thành xác nhận giao dịch 

2. Chuyển tiền 

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản của chính chủ tài khoản, 

chuyển khoản nội bộ BIDV, chuyển tiền ngoài hệ thống BIDV thông qua ứng dụng BIDV Online. Đối với các tài 

khoản thụ hưởng mà khách hàng có nhu cầu chuyển tiền thường xuyên, để hỗ trợ khách hàng không phải nhập 

thông tin nhiều lần, ứng dụng cho phép khách hàng lưu người thụ hưởng tại màn hình khởi tạo giao dịch. 

2.1  Chuyển khoản cùng chủ TK 

Là giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán của Khách hàng tại BIDV (áp dụng đối với 

trường hợp Khách hàng có từ 02 tài khoản thanh toán trở lên) 

 Bước 1: Chọn tính năng Chuyển tiền 

 Bước 2: Chọn Chuyển khoản cùng chủ TK 

 Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

 Chọn Tài khoản ghi nợ và Tài khoản ghi có 

 Nhập thông tin chuyển khoản gồm: Số tiền, Nội dung chuyển tiền. 

 Nhấn nút Tiếp theo. 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch: Thực hiện kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi xác nhận 

 Nhấn nút “Quay lại” để thay đổi thông tin giao dịch hoặc: 

 Nhập Mã xác thực và nhấn  “Xác nhận” để thực hiện giao dịch. Nhấn “Đồng ý” để kết thúc và 

chuyển giao dịch tiếp theo. 

  

 

   Bước 1: Chọn Tài khoản    Bước 2: Chọn Chuyển khoản cùng  
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chủ TK 

   

  Bước 3: Khởi tạo giao dịch  Bước 4: Xác nhận giao dịch 

2.2  Chuyển khoản nội bộ BIDV 

Là giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng tới tài khoản người thụ hưởng trong 

cùng hệ thống BIDV 

 Bước 1: Chọn tính năng Chuyển tiền 

 Bước 2: Chọn Chuyển khoản nội bộ BIDV 

 Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

 Chọn Tài khoản ghi nợ  

 Chọn người thụ hưởng từ Danh sách người thụ hưởng hoặc nhập số tài khoản người thưởng tại 

trường Tài khoản thụ hưởng, sau khi nhập hệ thống sẽ hiển thị tên chủ tài khoản tương ứng. 

Sau khi nhập thông tin người thụ hưởng từ màn hình, có thể tích chọn ‘Lưu thông tin người thụ hưởng’ 

để lưu người thụ hưởng vừa nhập vào danh sách. 

 Nhập thông tin chuyển khoản : Số tiền, Người chịu phí, Nội dung chuyển tiền.  

 Ngày giao dịch: Khách hàng có thể chọn ngày giao dịch là ngày hiện tại hoặc ngày tương lai. Nhấn 

nút Tiếp theo để chuyển sang màn hình Xác thực giao dịch. 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch: Thực hiện kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi xác nhận 

 Nhấn nút “Quay lại” để thay đổi thông tin giao dịch hoặc: 

 Nhập Mã xác thực và nhấn  “Xác nhận” để thực hiện giao dịch. Nhấn Đồng ý để kết thúc và 

chuyển giao dịch tiếp theo. 
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   Bước 1: Chọn Tài khoản    Bước 2: Chọn CK nội bộ BIDV   Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

   

  Bước 3: Khởi tạo giao dịch  Bước 4: Xác nhận giao dịch 

Ghi chú: 

 Người thụ hưởng trong danh sách gồm người thụ hưởng đã khai báo tại BIDV Online 

 Khi lưu thông tin người thụ hưởng tại màn hình tạo giao dịch, khách hàng có thể khai báo Bí danh 

(Nick name) cho người thụ hưởng. 

2.3  Chuyển tiền trong nước 

Là giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng tới tài khoản người thụ hưởng tại các 

ngân hàng trong nước (ngoài hệ thống BIDV). 

 Bước 1: Chọn tính năng Chuyển tiền 

 Bước 2: Chọn Chuyển tiền trong nước 

 Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

 Chọn Tài khoản ghi nợ  

 Chọn người thụ hưởng: có thể thực hiện bằng 2 cách: 

+ Chọn từ Danh sách người thụ hưởng  

+ Nhập số tài khoản người hưởng tại trường Tài khoản thụ hưởng, nhập Tên tài khoản thụ hưởng và 

chọn Ngân hàng người nhận (gồm chọn Tỉnh/thành phố, Tên Ngân hàng nhận, Tên Chi nhánh) 

Sau khi nhập thông tin người thụ hưởng từ màn hình, có thể tích chọn ‘Lưu thông tin người thụ hưởng’ 

để lưu người thụ hưởng vừa nhập vào danh sách. 

 Nhập thông tin chuyển khoản : Số tiền, Người chịu phí, Nội dung chuyển tiền.  

 Ngày giao dịch: Khách hàng có thể chọn ngày giao dịch là ngày hiện tại hoặc ngày tương lai. Nhấn 

nút Tiếp theo để chuyển sang màn hình Xác thực giao dịch. 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch: Thực hiện kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi xác nhận 

 Nhấn nút “Quay lại” để thay đổi thông tin giao dịch hoặc: 

 Nhập Mã xác thực và nhấn  “Xác nhận” để thực hiện giao dịch. Nhấn Đồng ý để kết thúc và 

chuyển giao dịch tiếp theo. 
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   Bước 1: Chọn Tài khoản Bước 2: Chọn Chuyển tiền trong 

nước 

  Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

 

  

 

   Bước 3:  Khởi tạo giao dịch Bước 4: Xác nhận giao dịch 

Ghi chú: 

 Người thụ hưởng trong danh sách gồm người thụ hưởng đã khai báo tại BIDV Online  

 Khi lưu thông tin người thụ hưởng tại màn hình tạo giao dịch, khách hàng có thể khai báo Bí danh 

(Nick name) cho người thụ hưởng. 

2.4. Chuyển tiền NHANH 24/7 

Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền liên ngân hàng đến số tài khoản/ số thẻ của người thụ hưởng tại 

một số ngân hàng tham gia hệ thống thanh toán 24/7. Cụ thể: 

 Bước 1: Chọn tính năng Chuyển tiền 

 Bước 2: Chọn Chuyển tiền NHANH 24/7 

  Bước 3: Khởi tạo giao dịch 

Khách hàng thực hiện nhập các thông tin chi tiết để thực hiện giao dịch. Trong đó: 
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 Chọn Sản phẩm chuyển tiền để chuyển đến số thẻ (số thẻ ghi nợ nội địa (ATM) hoặc thẻ tín dụng 

(chuyển đến số thẻ tín dụng chỉ áp dụng đối với một số ngân hàng) hay chuyển đến số tài khoản của 

người thụ hưởng. 

 Chọn người thụ hưởng: có thể thực hiện bằng 2 cách: 

+ Chọn từ Danh sách người thụ hưởng mà khách hàng đã thực hiện khai báo, cài đặt hoặc; 

+ Nhập số thẻ người hưởng nếu chuyển đến số thẻ; chọn Ngân hàng hưởng và số tài khoản người hưởng 

nếu chuyển đến số tài khoản. 

(Sau khi nhập thông tin người thụ hưởng từ màn hình, có thể tích chọn ‘Lưu thông tin người thụ hưởng’ 

để lưu vào Danh sách người thụ hưởng để sử dụng cho các lần chuyển tiền tiếp theo mà không phải 

nhập lại thông tin người thụ hưởng). 

 Nhập thông tin chuyển khoản : Số tiền, Người chịu phí, Nội dung chuyển tiền, Địa chỉ email 

người hưởng. 

 Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang màn hình Xác nhận giao dịch. 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch: Thực hiện kiểm tra lại thông tin giao dịch trước khi xác nhận 

 Nhấn nút “Quay lại” để thay đổi thông tin giao dịch hoặc: 

 Nhập Mã xác thực và nhấn  “Xác nhận” để thực hiện giao dịch. Nhấn Đồng ý để kết thúc và 

chuyển giao dịch tiếp theo. 

  

 

   Bước 1: Chọn Tài khoản Bước 2: Chọn Chuyển tiền NHANH 

24/7 

 

  

 

  Bước 3: Nhập thông tin để hoàn thiện giao dịch  
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  Bước 4: Xác nhận giao dịch, nhập Mã xác thực để hoàn thành xác nhận giao dịch 

2.5.  Lịch chuyển tiền 

Các giao dịch Chuyển tiền trong nước sau giờ ngừng giao dịch (cut off time) hoặc các giao dịch chuyển 

tiền có giá trị ngày tương lai sẽ được lưu tại mục Lịch chuyển tiền. Cụ thể: 

 Bước 1: Chọn tính năng Chuyển tiền 

 Bước 2: Chọn Lịch chuyển tiền 

 Bước 3: Chọn cụ thể giao dịch mà khách hàng muốn xem lại thông tin chi tiết hoặc để hủy giao dịch 

  

 

   Bước 1: Chọn Tài khoản    Bước 2: Chọn Lịch chuyển tiền    
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Bước 3: Chọn giao dịch để Xem (xem lại nội dung giao dịch có giá trị ngày tương lai đang chờ để thực hiện) hoặc 

chọn Hủy (hủy giao dịch chờ thực hiện) 

3. Thanh toán 

Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn như thanh toán tiền điện, nước, thanh toán 

vé máy bay, nạp tiền điện thoại, mua/thanh toán phí bảo hiểm tại chức năng Thanh toán, cụ thể: 

 Bước 1: Chọn chức năng Thanh toán 

 Bước 2: Chọn loại giao dịch cần thực hiện: Thanh toán hóa đơn từng lần, Nạp tiền điện tử, Dịch vụ 

tài chính. 

 Bước 3: Tại màn hình nhập thông tin, chọn Tài khoản thanh toán, Loại dịch vụ, Nhà cung cấp, Dịch vụ 

tương ứng cần thanh toán, nhập các thông tin Mã khách hàng/Hóa đơn cần thanh toán, Số tiền thanh toán 

(nếu có),… và nhấn nút Tiếp theo 

 Bước 4: Tại màn hình Xác nhận giao dịch, kiểm tra các thông tin giao dịch và nhập Mã xác thực được 

gửi tới số điện thoại/Hardware Token để xác thực và hoàn tất giao dịch. 

  

 

   Bước 1: Chọn Thanh toán Bước 2: Chọn các dịch vụ thanh toán, 

ví dụ chọn dịch vụ Nạp tiền điện tử 
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Bước 3: Nhập thông tin giao dịch Bước 4: Xác nhận giao dịch 

4. Tiền gửi có kỳ hạn 

 4.1.  Truy vấn chi tiết Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn  

 Bước 1: Chọn tính năng Tiền gửi có kỳ hạn, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản 

Tiền gửi có kỳ hạn của Khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2:Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Chi tiết Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, ứng dụng sẽ hiển thị 

thông tin chi tiết tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. 

    

   Bước 1: Chọn Tiền gửi có kỳ hạn Bước 2: Chọn tài khoản tiền gửi có kỳ hạn để vấn tin   
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Bước 2: Thông tin chi tiết Tài khoản 

tiền gửi có kỳ hạn 

  

   

4.2. Gửi tiền có kỳ hạn Online 
   

Tham khảo hưởng dẫn tại Mục 1.3 ở trên. 

4.3. Rút tiền gửi có kỳ hạn Online 

Đối với các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn đã được mở trên BIDV Online, Khách hàng có thể thực hiện rút 

một phần hoặc tất toán các tài khoản này trên BIDV Online. (Đối với các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn mở tại 

điểm giao dịch/chi nhánh của BIDV, quý khách có thể đến điểm giao dịch/ chi nhánh của BIDV để thực hiện rút/ 

tất toán). Các bước thực hiện rút tiền gửi có kỳ hạn trên BIDV Online như sau: 

 Bước 1:Chọn tính năng Tiền gửi có kỳ hạn, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản tiền 

gửi có kỳ hạn của khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2: Bấm chọn một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn được mở trên BIDV Online mà khách hàng muốn 

rút tiền để thực hiện giao dịch. 

 Bước 3: Khách hàng thực hiện nhập các thông tin để hoàn thiện giao dịch như: 

 Chọn Tài khoản nhận tiền gốc và lãi 

 Số tiền gốc rút 

 Lãi công dồn, Lãi thực nhận, Số tiền thực lĩnh: Trên cơ sở Số tiền gốc rút mà khách hàng nhập, hệ 

thống sẽ tự động tính toán số lãi được hưởng, số tiền thực lĩnh. 

Chọn Tiếp theo để chuyển sang màn hình Xác nhận giao dịch 

 Bước 4: Xác nhận giao dịch, khách hàng kiểm tra lại các thông tin giao dịch đã nhập, nếu muốn sửa lại 

thông tin giao dịch thì chọn Quay lại, nếu đã chính xác thì nhập Mã xác thực (Mã xác thực đã được gửi 

đến điện thoại khách hàng khi kết thúc Bước 3 nếu khác hàng dùng SMS Token hoặc nhập mật khẩu 

ngẫu nhiên nếu khách hàng dùng Vasco Token) và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch. Chọn Đồng ý 

để kết thúc và chuyển giao dịch tiếp theo. 
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Bước 1: Chọn Tiền gửi có kỳ hạn Bước 2: Chọn tài khoản tiền gửi mà khách hàng muốn rút tiền và chọn Rút 

tiền gửi có kỳ hạn 

   

Bước 3: Nhập thông tin giao dịch Bước 4: Xác nhận giao dịch 

 

5. Tài khoản tiền vay  

5.1  Truy vấn chi tiết Tài khoản vay  

 Bước 1: Chọn tính năng Tài khoản tiền vay, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản 

tiền vay của Khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2:Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Chi tiết Tài khoản vay, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiết 

tài khoản tiền vay. 
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   Bước 1: Chọn Tài khoản tiền vay Bước 2: Chọn tài khoản tiền vay và chọn Chi tiết tài khoản vay để xem 

thông tin chi tiết   

   

5.2  Truy vấn Bảng kê khoản vay  

 Bước 1: Chọn tính năng Tài khoản tiền vay, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản 

tiền vay của Khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2: Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Bảng kê khoản vay, ứng dụng sẽ hiển thị danh sách  các 

khoản vay, Khách hàng có thể chọn từng khoản vay để xem chi tiết. 

   

   Bước 1: Chọn Tài khoản tiền vay Bước 2: Chọn tài khoản tiền vay và chọn Bảng kể khoản vay để xem thông 

tin chi tiết   

 

5.3   Truy vấn Thông tin kỳ trả nợ tiếp theo  

 Bước 1: Chọn tính năng Tài khoản tiền vay, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Danh sách các tài khoản 

tiền vay của Khách hàng tại BIDV. 

 Bước 2:Bấm chọn Tài khoản và lựa chọn Thông tin kỳ trả nợ tiếp theo, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin 

chi tiết kỳ trả nợ tiếp theo. 
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   Bước 1: Chọn Tài khoản tiền vay Bước 2: Chọn tài khoản tiền vay và chọn Thông tin kỳ trả nợ tiếp theo để 

xem thông tin chi tiết   

 

6. Hòm Thư 

Khách hàng có thể thực hiện trao đổi thông tin với Ngân hàng thông qua tính năng Hòm thư. Các tính 

năng bao gồm: 

- Hòm thư: Lưu các thư từ BIDV gửi cho khách hàng 

- Gửi: Các thư do khách hàng khởi tạo và gửi tới BIDV 

- Lưu: Khi khách hàng chọn lưu một thư đi hoặc đến thì sẽ được lưu trữ tại thư mục Lưu. 

- Soạn thư: Khách hàng có thể thực hiện soạn thư để gửi đến BIDV tại chức năng Soạn thư. 

   

   Bước 1: Chọn Hòm thư Bước 2: Chọn Soạn thư đề thực hiện soạn thư mới gửi đến Ngân hàng  
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7. Thông tin Ngân hàng 

Khách hàng có thể thực hiện truy vấn các thông tin Ngân hàng để tham khảo liên quan đến lãi suất, tỷ 

giá. 

   

   Bước 1: Chọn Thông tin Ngân hàng Bước 2: Chọn Tra cứu lãi suất để tham khảo thông tin lãi suất tiền gửi có 

kỳ hạn của BIDV 

 

 

Bước 2: Chọn Tra cứu tỷ giá để tham 

khảo thông tin tỷ giá của BIDV 
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8. Tìm địa chỉ ATM, Chi nhánh, thông tin liên hệ 

Tại màn hình đăng nhập dịch vụ, khách hàng có thể thực hiện truy vấn thông tin địa chỉ ATM, Chi nhánh 

và thông tin liên hệ của BIDV. 

  

 

Chọn Địa chỉ Ngân hàng và thực hiện truy vấn thông tin ATM, Chi nhánh 

BIDV 

 

 

9. Cài đặt  

Thay đổi mật khẩu đăng nhập:  

 Bước 1: Chọn tính năng Cài đặt, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình cho phép Khách hàng Thay đổi mật 

khẩu đăng nhập. 

 Bước 2: Chọn Thay đổi mật khẩu đăng nhập để thay đổi mật khẩu. 

   

   Bước 1: Chọn Cài đặt Bước 2: Chọn Thay đổi mật khẩu đăng nhập để thực hiện đổi mật khẩu 
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10. Thoát khỏi ứng dụng: 

Chọn tính năng Thoát và xác nhận để thoát khỏi phiên đăng nhập.  

 
 

 

   Bước 1: Chọn Thoát Bước 2: Chọn Có để thoát khỏi ứng 

dụng hoặc chọn Không để tiếp tục 

giao dịch 

 

 

 

  

 

 

 


