
Sổ tay 
hướng dẫn dịch vụ 
BIDV ONLINE



mục lục

Đăng nhập hệ thống

Truy vấn thông tin tài khoản

Gửi tiền có kỳ hạn Online

chuyển tiền

Thanh toán hóa đơn

Gửi yêu cầu dịch vụ tới BIDV 

Hộp thư của khách hàng

Gửi yêu cầu tra soát

Đổi mật khẩu

02

03

04

06

10

17

18

19

21



2  3 Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công

Để đăng nhập Hệ thống, Khách hàng truy cập website của 
BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn:

Khách hàng lựa chọn Đăng nhập dành cho cá nhân: 

Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, màn hình 
thông tin khách hàng sẽ được hiển thị. 

Trong lần đầu tiên đăng nhập bằng mật khẩu ngân hàng 
cung cấp (khi đăng ký hoặc khi khách hàng yêu cầu ngân 
hàng cấp lại mật khẩu), khách hàng sẽ phải thực hiện đổi 
mật khẩu, tham khảo hướng dẫn tại phần Đổi mật khẩu.

Khách hàng có thể vấn tin các tài khoản tiền gửi thanh 
toán, tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản tiền vay 
của Khách hàng tại BIDV thông qua tính năng Tài khoản 
của BIDV Online.

Để vấn tin các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ tài khoản tiền 
vay, Khách hàng chọn tính năng Tài khoản tiền gửi có kỳ 
hạn/Tài khoản tiền vay.

Tại màn hình tổng hợp các tài khoản, Khách hàng click vào 
Số tham chiếu để xem chi tiết tài khoản.

Đăng nhập hệ thống Truy vấn thông tin tài khoản 
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Để gửi tiền có kỳ hạn Online, Quý khách chọn Tài khoản 
tiền gửi có kỳ hạn, sau đó chọn Tiền gửi có kỳ hạn Online:

Quý khách lựa chọn các thông tin về tài khoản tiền gửi có 
kỳ hạn Online, tài khoản của khách hàng sẽ được khởi tạo 
ngay lập tức

Gửi tiền có kỳ hạn Online

Lưu ý: Quý khách có thể lựa chọn các phương thức đáo hạn:

Không quay vòng: Đến ngày đáo hạn, tài khoản sẽ 
tự động tất toán, toàn bộ số dư gốc và lãi sẽ tự động 
chuyển vào tài khoản thanh toán đã lựa chọn của 
Quý khách hàng.

Quay vòng gốc: Đến ngày đáo hạn, số tiền lãi sẽ tự 
động chuyển vào tài khoản thanh toán đã lựa chọn 
của Quý khách, số tiền gốc sẽ tự động quay vòng 
sang sản phẩm và kỳ hạn ban đầu.

Quay vòng gốc và lãi: Đến ngày đáo hạn, số tiền 
lãi được nhập gốc và tự động quay vòng sang sản 
phẩm và kỳ hạn ban đầu. 
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Khách hàng có thể chuyển khoản giữa các tài khoản của 
mình tại BIDV, chuyển khoản nội bộ BIDV hay chuyển tiền 
trong nước tới tất cả các ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam:

Bước 1: Tạo giao dịch

Bước 2: Xác nhận giao dịch: kiểm tra các thông tin đã 
nhập ở bước 1.

Bước 3: Nhập yếu tố xác thực thứ 2

Bước 4: Nhận thông báo trạng thái giao dịch

Các lưu ý đối với tính năng chuyển tiền:

•	 Khách hàng chỉ có thể thiết lập Người thụ hưởng 
đối với các loại chuyển tiền ‘Nội bộ BIDV’ và ‘Trong 
nước’.

•	 Khách hàng chỉ có thể hủy lịch chuyển tiền trước 
ngày chuyển tiền theo lịch.

•	 Khách hàng không xóa được lệnh thanh toán định 
kỳ vào ngày thực hiện giao dịch.

Hiện tại chỉ có các giao dịch chuyển tiền VND là có thể 
thực hiện.

Phí sẽ được áp dụng cho mỗi dịch vụ cụ thể (thu từ tài 
khoản chuyển tiền)

Ngày hiệu lực của giao dịch được mặc định là ngày 

Chuyển tiền
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khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể lựa 
chọn ngày chuyển tiền là 1 ngày xác định trong tương 
lai (trừ ngày nghỉ, ngày lễ đối với giao dịch chuyển tiền 
trong nước). Trong trường hợp này, giao dịch sẽ hiển 
thị trên lịch chuyển tiền và sẽ được thực hiện vào ngày 
cụ thể trong tương lai.

Đối với chuyển khoản cho chính chủ tài khoản và 
chuyển khoản nội bộ BIDV, khách hàng có thể thiết lập 
lệnh thanh toán định kỳ với các tần suất: hàng tuần, 
hàng tháng và hàng năm. 

Đối với chuyển khoản nội bộ BIDV và chuyển tiền trong 
nước, các thông tin người thụ hưởng có thể được chọn 
từ Danh sách người thụ hưởng đã được cài đặt từ trước 
hoặc do khách hàng nhập vào trong quá trình thực 
hiện giao dịch. 

Các bước thực hiện một giao dịch:

•	 Trường hợp khách hàng chuyển tiền trong nước 
tới người thụ hưởng có tên dài hơn 40 ký tự, khách 
hàng có thể viết tắt tên người thụ hưởng ở trường 
Tên tài khoản thụ hưởng và viết lại Tên người thụ 
hưởng đầy đủ ở trường Nội dung chuyển tiền.

•	 Trường hợp chuyển tiền trong nước, khách hàng 
không tìm thấy chi nhánh Ngân hàng hưởng (ví 
dụ NHTMCP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank), 
NHTMCP Sài gòn thương tin (Sacombank), NHTMCP 
Đông Á...) trên địa bàn cần chuyển tiền đến thì có 
thể chọn Tên tỉnh là Hà Nội hoặc Hồ chí minh để 
chuyển tiền đến các chi nhánh đầu mối của các 
hệ thống ngân hàng này.
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 DaNH SácH các DịcH Vụ THaNH TOáN 
 Hóa ĐơN TrêN BIDV ONlINe

•	 TT vé máy bay (Jetstar,…)

•	 TT thuê bao di động trả sau (Viettel, mobifone và 
Vinaphone,…)

•	 TT thuê bao điện thoại cố định VNPT (địa bàn TPH-
cm), aDSl-VNPT (địa bàn TPHcm)

•	 TT điện thoại cố định không dây và có SIm-Viettel 
(Homephone) 

•	 TT điện thoại cố định có dây và không SIm-Viettel 
(PSTN)

•	 TT aDSl-Viettel, leased line-Viettel

•	 mua bảo hiểm Trách nhiệm dân sự BIc

•	 Thu hộ bảo hiểm (manulife,…)

Thanh toán hóa đơn

•	 Thu hộ học phí (Đại học Hoa Sen, Đại học Tài chính Kế 
toán Quảng Ngãi,…)

•	 TT bảo hiểm BIc trả sau mua trên website
          http://baohiemtructuyen.com.vn

•	 Nạp tiền điện thoại trả trước VnTopup (Vinaphone, 
mobifone, Viettel, Vietnammobile, Beeline…).

•	 Nạp tiền ví điện tử Vnmart, VTc pay

•	 Nạp tài khoản Game: Vcoin, Zingxu, Oncash, Gate, 
mcash, asiasoft,…

•	 Nạp gia hạn truyền hình số VTc

•	 Nạp tài khoản Học mãi
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 ĐIều KIệN Sử DụNG DịcH Vụ

 TT Vé máy bay (Jetstar,…): Quý khách cần đăng ký 
đặt mua vé tại website hoặc tổng đài hỗ trợ của các hãng 
hàng không, chọn hình thức Thanh toán sau. Sau đó, Quý 
khách sẽ được cấp Mã đặt chỗ để sử dụng thanh toán trên 
BIDV Online.

 TT trả sau cước viễn thông của Viettel (thuê bao di 
động trả sau, ADSL, Leased line, điện thoại cố định không dây 
và có SIM, điện thoại cố định có dây và không SIM,…): để sử 
dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng thay đổi/bổ sung hình 
thức thanh toán “Thanh toán thương mại điện tử” với 
Viettel theo cách thức: 

Cách 1: Tại các cửa hàng Viettel (áp dụng cho tất cả 
DV Viettel).

Cách 2: Soạn tin “DK(dấu cách)TT” gửi 166 hoặc bấm 
*166#, chọn Thương mại điện tử (áp dụng cho thuê 
bao di động trả sau Viettel, Dcom 3G-Viettel, điện thoại 
cố định không dây và có SIm Homephone-Viettel).

 Nạp ví điện tử VnMart: Quý khách cần có tài khoản ví 
điện tử Vnmart (đăng ký mở tại website https://www.vnmart.vn/).

 Nạp ví điện tử VTC Pay: Quý khách cần có tài khoản ví 
điện tử VTc Pay (đăng ký mở tại website https://pay.vtc.vn/).

Nạp tài khoản Game Vcoin, Zingxu, Oncash, Gate, 
Mcash, Asiasoft,…: Quý khách có nhu cầu nạp tài khoản 
Game mở tại website tương ứng https://id.vtc.vn/, https://
id.zing.vn/, https://ongate.vn/, http://gate.vn/, http://net-
game.vn/, http://asiasoft.net.vn/ ,…”

TT bảo hiểm BIC trả sau: Quý khách cần đăng 
ký mua bảo hiểm xe máy, ô tô, sức khỏe toàn diện, bảo 
hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nhà trên web-
site của công ty bảo hiểm BIc http://baohiemtructuyen.
com.vn chọn Thanh toán trả sau. Quý khách sẽ được 
cấp số đơn hàng tương ứng để thanh toán trên BIDV 
Online.

Thu hộ bảo hiểm (Manulife,…): Quý khách cần ký 
hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm. Sau đó, sử dụng 
thông tin số hợp đồng để thực hiện nộp tiền bảo hiểm trên 
BIDV Online.
Cách thức thanh toán hóa đơn:
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Quý khách vào tính năng Thanh toán hóa đơn trên BIDV 
Online, chọn Thanh toán hóa đơn/Thanh toán hóa đơn 
từng lần hoặc Nạp tiền điện tử, chọn loại dịch vụ và thực 
hiện nhập các thông tin cần thiết để thực hiện thanh toán, 
Quý khách cần lưu ý một số nội dung thông tin cần nhập 
như sau:
Nạp tiền điện thoại trả trước VnTopup: mã số khách 
hàng là Số điện thoại cần nạp (Quý khách có thể nạp hộ 
cho thuê bao trả trước của bạn bè, người thân,..).

Nạp tiền ví điện tử VnMart: mã số khách hàng là Số điện 
thoại đã khai báo đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ khi 
thực hiện mở tài khoản ví điện tử Vnmart tại VnPay trên 
website https://www.vnmart.vn/

Số tiền

•	 Nạp	tiền	điện	thoại	trả	trước	VnTopup:	Hiện đang quy 
định các mệnh giá nạp 10.000đ, 20.000đ, 30.000đ, 
50.000đ, 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ.

•	 Nạp	ví	điện	 tử	VnMart:	Hiện đang quy định số tiền 
nạp tối thiểu là 50.000đ.

Mã số khách hàng
•	 TT vé máy bay (Jetstar,…): mã số khách hàng là Mã 

đặt chỗ do hãng hàng không cung cấp sau khi Quý 
khách đặt mua vé với hình thức Thanh toán sau.

•	 TT thuê bao di động trả sau (Viettel, Mobifone, 
Vinaphone,…), TT điện thoại cố định VNPT Hà Nội 
và TPHcm, TT điện thoại cố định không dây và có SIm 
-Viettel, điện thoại cố định có dây và không SIm -Vi-
ettel: mã số khách hàng là Số điện thoại cần thanh 
toán.

•	 TT ADSL trả sau VNPT (địa bàn Hà Nội, TPHCM): 
Mã số khách hàng là mã khách hàng do VNPT cung 
cấp trong hợp đồng khi Quý khách đăng ký sử dụng 
dịch vụ.

•	 TT ADSL trả sau Viettel, Leased line trả sau Viettel: 
mã số khách hàng là Số tài khoản (account) do Viet-
tel cung cấp trong hợp đồng khi Quý khách đăng ký 
sử dụng dịch vụ.

•	 Nạp tiền điện thoại trả trước VnTopup: mã số 
khách hàng là Số điện thoại cần nạp.

•	 Nạp tài khoản Game Vcoin, Zingxu, Oncash, Gate, 
Mcash, Asiasoft,…:  mã số khách hàng là tên tài 
khoản khi đăng ký mở tài khoản game trên website 
tương ứng.

•	 Nạp gia hạn truyền hình số VTC:  mã số khách 
hàng là mã dịch vụ đầu thu VTc khách hàng sử dụng. 
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Hướng dẫn lấy mã dịch vụ tại: http://truyenhinhso.
vn/hd-lap-dat-vinasat1/136-hd-doc-ma-dv-chipset

•	 Nạp tiền ví điện tử VnMart, VTC Pay: mã số khách 
hàng là Số điện thoại đã khai báo đăng ký với nhà cung 
cấp dịch vụ khi thực hiện mở tài khoản ví điện tử trên 
website https://www.vnmart.vn/, https://pay.vtc.vn/

Số tiền
•	 Nạp tiền điện thoại trả trước VnTopup: mệnh giá 

nạp 10.000đ, 20.000đ, 30.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 
200.000đ, 300.000đ, 500.000đ.

•	 Nạp Vcoin: mệnh giá 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ, 
100.000đ, 200.000đ, 300.000đ, 500.000đ.

•	 Nạp Zingxu: mệnh giá 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ, 
60.000đ, 100.000đ, 120.000đ, 200.000đ, 500.000đ.

•	 Nạp Oncash, Gate, mcash: mệnh giá 10.000đ, 
20.000đ,50.000đ, 100.000đ,200.000đ, 500.000đ.

•	 Nạp gia hạn truyền hình số VTc: HD 6 tháng: 720.000đ, 
HD 12 tháng : 1.200.000đ, SD 6 tháng: 400.000đ, SD12 
tháng: 650.000đ.

•	 Nạp ví điện tử Vnmart: Số tiền nạp tối thiểu là 50.000đ.
•	 Nạp ví điện tử VTc Pay: Số tiền nạp tối thiểu 50.000đ 

và là bội số 1.000đ.
•	 Thu hộ bảo hiểm: Số tiền tương ứng số tiền cần 

thanh toán với công ty bảo hiểm.

•	 các dịch vụ còn lại: Số tiền thanh toán sẽ tự động hiển 
thị tương ứng với số tiền trên hóa đơn của khách hàng. 

(Số tay hướng dẫn chi tiết Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ 
website: http://www.bidv.com.vn/Sanphamdichvu/khachhangcan-
han/Ngan-hang-dien-tu/BIDV-Online.aspx )

BIDV Online giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và gia tăng 
sự tiện lợi thông qua tính năng gửi yêu cầu dịch vụ tới BIDV. 
Khách hàng có thể gửi các yêu cầu đề nghị trả nợ trước hạn 
khoản vay, đề nghị giải ngân khoản vay, yêu cầu phát hành 
sổ séc, phát hành sao kê, phát hành thẻ…

Gửi yêu cầu dịch vụ tới BIDV
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Mục đích: Tính năng Hộp thư trên BIDV Online là kênh thư 
điện tử bảo mật giữa Ngân hàng và khách hàng. 

các thư thông báo kết quả giao dịch sẽ được hệ thống 
tự động gửi tới Hộp thư này. Khách hàng cần đọc thư để 
biết được trạng thái xử lý giao dịch

Khách hàng cũng sử dụng chức năng Soạn thư để gửi 
thư tới BIDV khi có yêu cầu giải đáp thắc mắc trong quá 
trình sử dụng, hay  yêu cầu tra soát giao dịch thanh toán/
chuyển tiền. 

Hộp thư của khách hàng

Khi Quý khách có yêu cầu tra soát, khiếu nại hay thắc mắc 
liên quan tới dịch vụ, Quý khách có thể gửi các yêu cầu tới 
Ngân hàng thông qua bất kỳ hình thức liên hệ nào mà ngân 
hàng cung cấp: Trung tâm chăm sóc và Hỗ trợ khách hàng 
theo số điện thoại 19009247, gửi thư tại tính năng Hộp 
thư trên BIDV Online, Quầy giao dịch, điện thoại, email,…

riêng các yêu cầu tra soát liên quan đến các giao dịch 
tài chính chuyển tiền/thanh toán hóa đơn như: Sai số tài 
khoản, sai tên đơn vị hưởng trong chuyển tiền trong nước, 
tài khoản thanh toán đã bị trừ tiền tuy nhiên hóa đơn vẫn 
chưa được gạch nợ, tài khoản điện thoại, ví điện tử chưa được 
nạp,… được tiếp nhận qua hình thức duy nhất là thư điện 
tử nhận tại chức năng Hộp thư (Mailbox) của hệ thống 
BIDV Online theo các bước:

•	 Bước 1: Quý khách truy cập chương trình BIDV 
Online. 

•	 Bước 2: Quý khách vào menu Hộp thư và lựa chọn 

Gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại
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tính năng Soạn thư. Nhập các thông tin tra soát 
như: Ngày thực hiện giao dịch, mã số Giao dịch, Số 
tiền, loại dịch vụ, mã số khách hàng, lý do tra soát… 
Hoặc Quý khách có thể đính kèm tệp thư Giấy đề 
nghị tra soát tải từ mục Biểu mẫu tại chương trình 
BIDV Online.

•	 Bước 3: Quý khách kích chọn vào nút “Gửi” để gửi 
thư tới Ngân hàng. cán bộ BIDV sẽ có trách nhiệm 
tiếp nhận, phản hồi và xử lý giao dịch cần tra soát của 
Quý khách hàng.

Khách hàng có thể đổi mật khẩu đăng nhập BIDV Online 
thông qua tính năng Cài đặt.

Quy	tắc	đổi	mật	khẩu:

Từ 8 - 16 ký tự, bao gồm cả ký tự số và chữ, bắt đầu bằng 
chữ và kết thúc bằng chữ , 2 ký tự cạnh nhau không được 
giống nhau.

Đổi mật khẩu



Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư 
vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ

Chi nhánh BIDV gần nhất.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 9247
Website: www.bidv.com.vn


