
 

Phụ lục 01B/Business Online 
THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ PHÊ DUYỆT GIAO D ỊCH ĐẶC BIỆT 

(Kèm theo Đề nghị thay đổi dịch vụ Ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp) 
APPENDIX 01B: AMENDMENT OF SPECIAL AUTHORISATION MO DE 

(Enclosed with BIDV Business Online Amendment Form) 
 
Lưu ý:/ Note:  

Phụ lục này áp dụng cho trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến chế độ phê duyệt C đã đăng ký. 
Please apply this appendix in case of information changes related to authorisation mode C registered. 
Quý khách hàng vui lòng điền những phần thông tin cần thay đổi và bỏ  trống những phần không dùng đến. Phụ lục phải được đóng 

dấu giáp lai cùng với Đề nghị thay đổi sử dụng dịch vụ vào tất cả các trang. / Please fill in and leave blank those inappropriate. 
Appendix must be affixed by entity’s chop accompanied by Amendment Form on the margin of each consecutive page. 

 Để được tư vấn về dịch vụ, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (04)-22200588 
For advices on service, please contact us by phone, hotline: (04)-22200588 

Vui lòng định nghĩa các cấp phê duyệt đối với các giao dịch ngân hàng trực tuyến, sau đó thiết lập quy tắc phê duyệt giao dịch đối 
với từng loại giao dịch và đăng ký người sử dụng dịch vụ. 

Please define roles to authorise Internet Banking transactions, then set up workflow rules for each transaction type and register 
users. 

1. Phân cấp phê duyệt giao dịch / Roles definition 

Phân cấp / 
Role 

Tên cấp / Name Phân cấp / Role Tên cấp / Name 
Cấp 1 / Role 
1 

 Cấp 6 / Role 6  

Cấp 2 / Role 
2 

 Cấp 7 / Role 7  

Cấp 3 / Role 
3 

 Cấp 8 / Role 8  

Cấp 4 / Role 
4 

 Cấp 9 / Role 9  

Cấp 5 / Role 
5 

 Cấp 10 / Role 10  

Ghi chú: / Note: Cấp 1 là cấp có thẩm quyền duyệt cao nhất. / Role 1 means the most powerful checker 

2.  Quy tắc phê duyệt giao dịch / Workflow rules setup 
• Quy tắc phê duyệt “Và”/ “Ho ặc":  
� “Và” – giao dịch được phê duyệt đồng thời bởi các cấp khác nhau; Workflow rule: “And” - transactions must be approved 

simultaneously by different roles; 
� “Ho ặc” - giao dịch được phê duyệt bởi một cấp trong số các cấp được định nghĩa/ “Or” - transactions are approved by one 

of the roles defined 

Ví dụ/ For example 

� Giao dịch được phê duyệt bởi [Cấp 1 “và” Cấp 2] nghĩa là cả 2 người sử dụng cấp 1 và cấp 2 phê duyệt thì giao dịch mới 
được coi là hợp lệ. Transation is approved by [Role 1 “and” Role 2] means that transaction will be considered valid only if both 
role 1 and role 2 authorisers approve. 
� Giao dịch được phê duyệt bởi [Cấp 1 “hoặc” Cấp 2] ) nghĩa là một trong hai người sử dụng cấp 1 hoặc cấp 2 phê duyệt thì 
giao dịch đã được coi là hợp lệ.Transation is approved by [Role 1 “or” Role 2] means that transaction will be considered valid 
when one of the two authorisers regardless of role 1 or role 2 approve. 

• Trường hợp lựa chọn Tất cả gói dịch vụ hoặc Gói thanh toán hoặc Gói tiền gửi: quy tắc phê duyệt sẽ được mặc định thiết 
lập cho tất cả các sản phẩm dịch vụ thuộc gói sản phẩm lựa chọn.  

Incase all service or Payment service or Term Deposit service is selected, transaction workflow rule is default setup for all 
products belong to that selected service. 

Ví dụ: Tích chọn Gói thanh toán, khách hàng cần cung cấp quy tắc phê duyệt cho gói thanh toán. Quy tắc phê duyệt này sẽ được 
mặc định thiết lập cho tất cả các sản phẩm thuộc gói thanh toán gồm: chuyển tiền nội bộ BIDV, chuyển tiền trong nước VND và ngoại tệ, 
thanh toán định kỳ, thanh toán hóa đơn, thanh toán bảng kê. 

 For example: Payment service is selected , please provide transaction workflow rule for payment service only. This workflow 
rule is default setup for all products belong to Payment service as Within BIDV fund transfer,VND/FCY Domestic fund transfer, Standing 
Instruction, bill payment,Bulk payment. 

 

 

 (1) The English-language version has been prepared as a translation of  Vietnamese-language version. In case there is discrepancy between the 



 
 

Loại giao dịch 
Transaction type 

Tài khoản sử dụng 
Allowed accounts 

Giá tr ị giao dịch 
Transaction Value 

Quy tắc phê duyệt 
Workflow rules  

� Tất cả gói dịch 
vụ/ All Package 

 Tất cả các tài khoản /  
Select all registered accounts  

 Chọn (các) tài khoản sau / 
Select following account(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tối thiểu 
 Min          
Tối đa 
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

� Tiền gửi có kỳ 
hạn Online Doanh 
nghiệp 
Term  deposit 
Online Package 

 Tất cả các tài khoản / Select 
all registered accounts  
 Chọn (các) tài khoản sau / 

Select following account(s): 

Tối thiểu 
Min 
Tối đa 
Max 

 

Tối thiểu 
Min 
Tối đa 
Max 

 

Tối thiểu 
Min 
Tối đa 
Max 

 

� Gói thanh toán 
Payment Package 

 Tất cả các tài khoản /  
Select all registered accounts  

 Chọn (các) tài khoản sau / 
Select following account(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tối thiểu 
 Min          
Tối đa 
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

 Chuyển tiền nội 
bộ BIDV 
 Within BIDV Fund 
Transfer 

 Tất cả các tài khoản /  
Select all registered accounts  

 Chọn (các) tài khoản sau / 
Select following account(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tối thiểu 
 Min          
Tối đa 
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

 Chuyển tiền 
trong  nước VND 
và ngoại tệ 
VND/FCY 
Domestic Funds 
Transfer 

 Tất cả các tài khoản / Select 
all registered accounts  
 Chọn (các) tài khoản sau / 

Select following account(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max         

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

 Thanh toán 
định kỳ 
Standing 

 Tất cả các tài khoản / Select 
all registered accounts  
 Chọn (các) tài khoản sau / 

Select following account(s): 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 



 
 

Instruction 
 

 
 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max        Tối thiểu  
 Min         
Tối đa  
Max         

 Thanh toán hóa 
đơn  
Bill Payment  
 
 

 Tất cả các tài khoản / Select 
all registered accounts  
 Chọn (các) tài khoản sau / 

Select following account(s): 
 
 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max        

 

Tối thiểu  
 Min         
Tối đa  
Max         

 

 Thanh toán bảng 
kê 
Bulk Payment 

 Tất cả các tài khoản / Select 
all registered accounts  
 Chọn (các) tài khoản sau / 

Select following account(s): 
 
 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max          

 

Tối thiểu  
 Min          
Tối đa  
Max        

 

Tối thiểu  
 Min         
Tối đa  
Max         

 

3. Thay đổi người sử dụng dịch vụ / User Information Modification 

Ghi chú: / Note: 
Người sử dụng phải là chủ tài khoản hoặc là người được chủ tài khoản ủy quyền thực hiện, phê duyệt giao dịch theo đề nghị 

đăng ký / Users must be account holder or be authorised by account holder as in this Registration Form. 
Để đăng ký nhiều Người sử dụng hơn, vui lòng đính kèm danh sách với nội dung theo mẫu dưới đây / To register more users, 

please attach list using following table: 

 Thêm / Add 
 Xóa / Remove 
 Đổi vai trò / Change to 
 Cập nhật thông tin / Update User Information 

 Người thực hiện / Maker 
 Người duyệt / Checker 

THÔNG TIN NG ƯỜI SỬ DỤNG 
USER INFORMATION 

Phân cấp (*)  
Role (*)  
Tên đăng nhập: 
User Name: 
Họ và tên 
Full Name 
Quốc tịch 
Nationality 
Chức vụ 
Position in Company 
CMND / Hộ chiếu 
ID / Passport No 
Ngày cấp/ Date of Issue Nơi cấp/ Place of Issue 

Số di động 
Cellphone No 
Địa chỉ Email 
Email Address 
Chữ ký 
Signature 
 



 
 

Loại giao dịch 
Transaction Type 

Hạn mức phê duyệt tối đa 
/01 giao dịch 

Maximum limit/per 
transaction 

Tài khoản sử dụng 
Allowed accounts 

� Tất cả gói dịch vụ/  
      All Packages 

  Chọn tất cả các tài khoản hiện thời của Doanh nghiệp / 
 Select all current accounts of the Company 

 Chọn (các) tài khoản sau  / 
 Specify the following account(s): 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
 

� Gói thanh toán / 
      Payment Package 

 

� Gói tiền gửi/  
    Term Deposit Package 

 

 Chuyển tiền trong BIDV 
Within BIDV Fund Transfer 

 
 

 Chuyển tiền trong nước VND 
và ngoại tệ VND/FCY Domestic 
Funds Transfer 

 

 

 Thanh toán định kỳ  
Standing Instruction 

 
 

 Thanh toán hóa đơn 
 Bill Payment  
 

 
 

 Thanh toán bảng kê 
 Bulk Payment 

 
 

� Gói Tiện ích / 
     All Facilities 
 

 
 

Vấn tin tài khoản/ 
     Account Inquiry 

 
 

 Vấn tin báo cáo tài sản Nợ-
Có/Portfolio Summary 
 

 

 

 Thêm / Add 
 Xóa / Remove 
 Đổi vai trò / Change to 
 Cập nhật thông tin / Update User Information 

 Người thực hiện / Maker 
 Người duyệt / Checker 

THÔNG TIN NG ƯỜI SỬ DỤNG 
USER INFORMATION 

Phân cấp (*) 
Role (*) 
Tên đăng nhập: 
User Name: 
Họ và tên 
Full Name 
Quốc tịch 
Nationality 
Chức vụ 
Position in Company 
CMND / Hộ chiếu 
ID / Passport No 
Ngày cấp/ Date of Issue Nơi cấp/ Place of Issue 

Số di động 
Cellphone No 
Địa chỉ Email 
Email Address 
Chữ ký 
Signature 
 
 
 
 
 



 
 

Loại giao dịch 
Transaction Type 

Hạn mức phê duyệt tối đa 
/01 giao dịch 

Maximum limit/per 
transaction 

Tài khoản sử dụng 
Allowed accounts 

� Tất cả gói dịch vụ/  
      All Package 

  Chọn tất cả các tài khoản hiện thời của Doanh nghiệp / 
 Select all current accounts of the Company 

 Chọn (các) tài khoản sau  / 
 Specify the following account(s): 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
|__|__|__|-|__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|__|__|-|__ 
_ 

� Gói thanh toán / 
      Payment Package 

 

� Gói tiền gửi/  
    Term Deposit Package 

 

 Chuyển tiền trong BIDV 
Within BIDV Fund Transfer 

 
 

 Chuyển tiền trong nước VND 
và ngoại tệ VND/FCY Domestic 
Funds Transfer 

 

 

 Thanh toán định kỳ  
Standing Instruction 

 
 

 Thanh toán hóa đơn 
 Bill Payment  
 

 
 

 Thanh toán bảng kê 
 Bulk Payment 

 
 

� Gói Tiện ích / 
     All Facilities 
 

 
 

Vấn tin tài khoản/ 
     Account Inquiry 

 
 

 Vấn tin báo cáo tài sản Nợ-
Có/Portfolio Summary 
 

 

 

 

 

 

 


