
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

DỊCH VỤ MOBILE BANKPLUS TRÊN CLIENT 

 
I. TỔNG QUAN 

1. Giới thiệu tổng quan ứng dụng Client dịch vụ Mobile Bankplus 

 Client Bankplus là ứng dụng mobile của dịch vụ Bankplus được xây dựng trên nền 

Android và iOS giúp KH có thể dễ dàng sử dụng để thực hiện các giao dịch với ngân 

hàng như chuyển khoản trong ngân hàng, tra cứu số dư, tra cứu lịch sử giao dịch, kích 

hoạt dịch vụ, đổi PIN, thay đổi ngân hàng mặc định, có thể chủ động thanh toán cước 

viễn thông hoặc tìm hiểu các thông tin trong mục trợ giúp. 

 Yêu cầu:  

 Khách hàng (Cá nhân, doanh nghiệp): Khách hàng Viettel có đăng ký sử dụng dịch vụ 

BankPlus. 

 Số thuê bao của khách hàng có sử dụng dịch vụ GPRS/3G hoặc Wifi. 

 Máy điện thoại chạy trên hệ điều hành Android hoặc iOS hỗ trợ dịch vụ GPRS/3G 

hoặc truy cập được Internet bằng Wifi. 

2. Cách tải ứng dụng Client 

Khách hàng vào kho ứng dụng Android hoặc iOS trên máy ĐT của mình để tải ứng 

dụng. 

3. Các chức năng của ứng dụng Client dịch vụ Mobile Bankplus 

 Chuyển tiền: 

 Chuyển tiền trong ngân hàng 

 Cước viễn thông: 

 Di động trả trước/trả sau 

 Homephone trả trước/trả sau 

 ADSL 

 PSTN 

 LEASEDLINE. 

 Thanh toán dịch vụ 

 Tra cứu:  

 Tra cứu Số dư 

 Tra cứu lịch sử giao dịch. 

 Cài đặt: 

 Đổi Pin 



 Kích hoạt dịch vụ 

 Chọn ngân hàng mặc định 

  Đổi ngôn ngữ mặc định 

 Quản lý danh bạ. 

 Trợ giúp: 

 Hướng dẫn sử dụng 

 Câu hỏi thường gặp 

 Biểu phí, 

 Danh sách ngân hàng. 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: 

1. Chức năng trong ngân hàng: 

1.1. Chuyển tiền trong ngân hàng theo số điện thoại 

– Bước 1: Sau khi KH đăng nhập ứng dụng, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 



– Bước 2: KH chọn Chuyển tiền, chọn Trong ngân hàng sẽ hiển thị như hình sau: 

 

– Bước 3: KH nhập các thông tin 

 Số TB nhận tiền (KH có thể tự nhập số hoặc chọn người thụ hưởng trong danh bạ 

bằng cách click vào icon bên phải cửa sổ Nhập số điện thoại) 

 

 Nhập số tiền: Theo quy định của từng ngân hàng. 

 Nội dung chuyển tiền: Từ 1 đến 35 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt. KH nhập có thể 

nhập tiếng việt có dấu. 

 Mã PIN: 6 ký tự. 

– Bước 4: KH chọn Thực hiện. Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận chuyển tiền. Nếu 

khách hàng đồng ý, khách hàng nhập mã xác thực để hoàn tất giao dịch. 

– Bước 5: Hệ thống thông báo giao dịch thành công và hiển thị kêt quả trên màn hình đồng 

thời gửi tin nhắn tới số ĐT của KH và số ĐT của KH thụ hưởng. 

1.2. Chuyển tiền trong ngân hàng theo số tài khoản 



– Bước 1: Sau khi KH đăng nhập ứng dụng, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

  

– Bước 2: KH chọn Chuyển tiền, chọn Trong ngân hàng sẽ hiển thị như hình sau: 

       

 

– Bước 3: KH nhập các thông tin 

 Số tài khoản nhận (Số tài khoản: từ 2 đến 18 ký tự không dấu, a đến z, A đến Z, 0 đến 

9). 

 Nhập số tiền: Theo quy định của từng ngân hàng.  

 Nhập nội dung chuyển tiền: Từ 1 đến 35 ký tự, không chứa ký tự đặc biệt. KH có thể 

nhập tiếng việt có dấu. 



 Nhập mã PIN: 6 ký tự 

– Bước 4: KH chọn Thực hiện. Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận chuyển tiền. Nếu 

khách hàng đồng ý, khách hàng nhập mã xác thực để hoàn tất giao dịch  

– Bước 5: Hệ thống thông báo giao dịch thành công và hiển thị kết quả trên ứng dụng 

đồng thời gửi SMS tới số điện thoại của KH 

2. Thanh toán cước viễn thông 

– Bước 1: KH thực hiện chọn loại dịch vụ cần thanh toán (Mobile/ Homephone/ ADSL/ 

PSTN/ Leasedline), màn hình hiển thị như sau: 

    

– Bước 2: Nhập các thông tin thực hiện thanh toán:  

 Chọn dịch vụ: KH chọn đối tượng dịch vụ cần thanh toán bằng cách click vào cửa sổ 

chọn dịch vụ 

 Nhập số TB cần thanh toán cước vào trường Mã khách hàng. Khách hàng có thể chọn 

số TB cần thanh toán cước từ danh bạ. 

 Nhập số tiền: >=10.000; <=2.000.000 

 Nhập mã PIN: Từ  6 ký tự 

–  Bước 3: KH chọn Thực hiện. Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận thanh toán cước 

viễn thông. Nếu khách hàng đồng ý, khách hàng nhập mã xác thực để hoàn tất giao dịch 

– Bước 4: Hệ thống thông báo giao dịch thành công và hiển thị kết quả trên ứng dụng đồng 

thời gửi SMS tới số điện thoại của KH và số điện thoại của TB được thanh toán cước 

(trong trường hợp KH thanh toán cước cho TB di động). 

3. Thanh toán dịch vụ 



– Bước 1: KH chọn chức năng Thanh Toán từ menu    

   

– Bước 2 : Khách hàng nhập các thông tin: 

 Dịch vụ cần thanh toán: chọn từ danh sách Thanh toán 

 

 Thông tin nhà cung cấp : Tối đa 20 ký tự không chứa ký tự đặc biệt  

 Mã khách hàng: Từ 1 – 20 ký tự không chứa ký tự đặc biệt 

 Số tiền :  

o Đối với trường hợp không cần số tiền : Trường số tiền sẽ ẩn đi 

o Đối với trường hợp bắt buộc nhập số tiền: KH nhập số tiền cần thanh toán. Số 

tiền cần thanh toán nằm trong khoảng từ 5.000 đến 5.000.000 VND 

 PIN : Điền số PIN 6 ký tự 



– Bước 3: Khách hàng chọn Thực hiện. Hệ thống báo về giao dịch thanh toán thành công. 

4. Tra cứu: 

4.1. Tra cứu số dư: 

– Bước 1: KH chọn Tra cứu, chọn tra cứu số dư sẽ hiển thị như hình vẽ sau: 

     

 

– Bước 2: KH nhập mã PIN: 6 ký tự  

– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống trả về kết quả thông tin về số dư tài khoản trên 

màn hình 

4.2. Tra cứu lịch sử giao dịch: 

– Bước 1: KH chọn Tra cứu, chọn tra cứu lịch sử giao dịch sẽ hiển thị như hình vẽ sau: 

   



– Bước 2: KH nhập mã Pin gồm 6 ký tự  

– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống gửi tin nhắn về cho khách hàng kết quả tối đa 5 

giao dịch gần nhất  

5. Cài đặt: 

5.1. Đổi Pin 

– Bước 1: KH chọn Cài đặt, chọn Đổi Pin. Hiển thị màn hình như sau: 

   

   



– Bước 2: KH nhập thông tin: 

 Nhập PIN cũ 

 Nhập PIN mới 

 Nhập lại PIN mới 

– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống báo đổi pin thành công 

5.2. Kích hoạt tài khoản 

– Bước 1: KH chọn cài đặt, chọn Kích hoạt tài khoản, hiển thị màn hình như sau: 

     

– Bước 2: KH nhập thông tin: 

 Nhập ngân hàng: Khách hàng nhập mã ngân hàng từ 1-15 ký tự, không chứa ký tự đặc 

biệt 

 Nhập Pin cũ  

 Nhập PIN mới 

 Nhập lại PIN mới 

– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống sẽ trả kết quả hiển thị trên màn hình như sau 

thông báo KH đã kích hoạt dịch vụ thành công 

5.3. Chọn ngân hàng mặc định 



– Bước 1: KH chọn Cài đặt, chọn “Chọn ngân hàng mặc định“ 

– Bước 2: KH chọn ngân hàng muốn chuyển sang bằng cách click vào cửa sổ Chọn ngân 

hàng như hình sau. 

     

– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống sẽ thông báo kết quả thay đổi ngân hàng mặc 

định thành công 

5.4. Đổi ngôn ngữ mặc định 

– Bước 1: KH chọn cài đặt, chọn Đổi ngôn ngữ mặc định.  

– Bước 2: KH chọn ngôn ngữ muốn chuyển sang. KH có thể chọn ngôn ngữ bằng cách 

click vào cửa sổ Chọn ngôn ngữ. 

    



– Bước 3: KH chọn Thực hiện. Hệ thống thông báo kết quả trên màn hình theo ngôn ngữ 

KH vừa đổi.  

5.5. Phiên bản 

– Bước 1: KH lựa chọn Cài đặt – Kiểm tra phiên bản để kiểm tra phiên bản hiện thời và 

phiên bản mới nhất 

 

– Bước 2: Nếu phiên bản cài đặt nhỏ hơn phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ có nút Cập nhật 

để người sử dụng cài đặt phiên bản mới 

 

 

 

 

 

 

 



6. Hỗ trợ: 

– Bước 1: KH chọn Hỗ trợ. Màn hình hiển thị các mục: Hướng dẫn sử dụng, câu hỏi 

thường gặp, biểu phí dịch vụ, danh sách ngân hàng như hình vẽ: 

 

– Bước 2: KH chọn từng mục tương ứng, hệ thống hiển thị nội dung như sau: 

 Nếu KH chọn mục Hướng dẫn sử dụng: Hệ thống hiển thị các nội dung về các bước 

thực hiện các chức năng của ứng dụng web cho điện thoại di động BankPlus. 

 Nếu KH chọn mục Câu hỏi thường gặp: Hệ thống hiển thị danh sách các câu hỏi và 

câu trả lời thường gặp của dịch vụ BankPlus. 

 Nếu KH chọn mục Biểu phí dịch vụ: Hệ thống hiển thị danh sách các biểu phí dịch vụ 

BankPlus của ngân hàng hiện tại của KH. 

 Nếu KH chọn mục Danh mục ngân hàng: Hệ thống hiển thị các ngân hàng cho phép 

chuyển tiền ngoài ngân hàng với ngân hàng hiện tại của KH, thông tin bao gồm danh 

sách các ngân hàng viết theo thứ tự Mã ngân hàng. 

 


