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Điền đơn đăng ký
sử dụng dịch vụ BIDV

BUSINESS ONLINE (Mẫu
đơn nhận tại CN hoặc tải
về từ website của BIDV)

Gửi đơn tới các
Chi nhánh, PGD BIDV

(Chủ TK và người đại diện
theo pháp luật trực tiếp

ký trên đơn)

Tiếp nhận mã số
User Number, User Pin

và Token

Gửi lại phiếu
xác nhận đã nhận đủ

User Number, User Pin và
Token để ngân hàng kích

hoạt

Đổi mật khẩu
và mã người dùng. Sử

dụng dịch vụ Ngân  hàng
trực tuyến doanh nghiệp

BIDV

ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU

Bước 1: Khách hàng truy cập vào ngân hàng trực tuyến doanh
nghiệp theo đường dẫn sau: http://www.bidv.com.vn Biểu
tượng BIDV Online Khách hàng doanh nghiệp xuất hiện, nhấp
chuột vào nút Đăng nhập, giao diện xuất hiện:

Bước 2: Nhấp chuột vào nút “Đăng ký người dùng mới” để
đăng ký lần đầu vào chương trình.

Nhập đúng Mã đăng nhập và số Pin do BIDV cung cấp (lưu ý
không để chế độ Cap lock và tiếng Việt)

TỔNG QUAN

BIDV Business Online dành cho khách hàng doanh nghiệp là
một kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng
doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV).

BIDV Business Online giúp khách hàng có tài khoản tại BIDV
giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua internet tại địa chỉ web-
site: http://bidv.com.vn

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Có tài khoản thanh toán mở tại Chi nhánh/PGD BIDV

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến doanh
nghiệp BIDV

CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN DOANH
NGHIỆP BIDV CUNG CẤP

Chuyển tiền trong và ngoài hệ thống BIDV 
(VND và ngoại tệ)
Thanh toán định kỳ
Gửi tiền có kỳ hạn Online doanh nghiệp
Yêu cầu sao kê tài khoản
Vấn tin online thông tin tài khoản thanh toán, 
tiền gửi, tiền vay
Vấn tin thông tin ngân hàng (tỷ giá, lãi suất, biểu phí)
Tiện ích séc

5 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BIDV
BUSINESS ONLINE
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Nếu bạn gặp vấn đề khi đăng ký, vui lòng liên hệ
Bộ phận hỗ trợ +844 22200588 

Lựa chọn định dạng ngôn ngữ “ Tiếng Việt”
Lựa chọn định dạng số tiền: ###,###,###,###,###.##
Lựa chọn định dạng ngày dd/mm/yyyy

Sau khi đọc kỹ điều khoản và điều kiện, nếu Khách hàng
chấp thuận để tiếp tục tích vào ô Điều khoản & điều kiện và
chọn  “Accept”.

Bước 3: Tạo Mã đăng nhập và Mật khẩu riêng cho người sử
dụng để thực hiện đăng nhập vào chương trình

Mã đăng nhập do khách hàng tạo ra phải là duy nhất, bắt
đầu bằng ký tự chữ, tối thiểu 8 ký tự
- Khách hàng bấm vào “Nháy vào đây để kiểm tra mã đăng

nhập mới”
- Màn hình hiển thị “ Vui lòng thực hiện đăng ký của bạn”
- Khách hàng nhấp chuột vào “ Close/Đóng” để tiếp tục.

Mật khẩu do khách hàng tạo phải tuân thủ đúng theo
chính sách mật khẩu. 
- Khách hàng bấm vào “ Lưu/Save” để tiếp tục.

ĐĂNG NHẬP NHỮNG LẦN TIẾP THEO
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Nhấp vào Gửi

1. Nhấp vào Thêm

2. Nhập thông tin cơ bản
của người  hưởng

Đính kèm file zip/pdf  <5MB

Nhấp vào số tham chiếu 
để xem chi tiết thư đến

Thay đổi về cài đặt định dạng ngôn ngữ, định dạng ngày, 
múi giờ

Chức năng hộp thư: gửi thư

hộp thư đến

THƯ VIỆN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
1- Cài đặt người thụ hưởng có tài khoản trong hệ thống

BIDV
2- Cài đặt người thụ hưởng có tài khoản ngoài hệ thống

BIDV
3- Cài đặt người thụ hưởng trong thanh toán hóa đơn

THƯ VIỆN NGƯỜI THỤ HƯỞNG TRONG BIDV

Khách hàng nhập mã đăng nhập mới và sử dụng bàn phím
ảo hoặc bấm “ Nhấp vào đây để chuyển sang bàn phím thực”
để nhập mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”. 

Ứng dụng sẽ xuất hiện giao diện tiếp theo để nhập Mã 6 số
trên token.  
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3. Nhấp vào Lưu

Chọn sản phẩm con để thêm
người hưởng

1. Nhập thông tin người hưởng cho
giao dịch chuyển tiền trong nước

2. Nhấp vào Thêm

3. Nhấp vào Lưu

1. Nhấp vào Thêm
2. Cung cấp chi tiết người

hưởng thanh toán hóa đơn

3. Nhấp vào Lưu

THƯ VIỆN NGƯỜI THỤ HƯỞNG NGOÀI BIDV

THƯ VIỆN NGƯỜI THỤ HƯỞNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN

GIAO DỊCH THANH TOÁN
1- Chuyển tiền giữa các tài khoản của doanh nghiệp
2- Chuyển tiền bên thứ 3 trong hệ thống BIDV
3- Chuyển tiền ngoài hệ thống
4- Thanh toán định kỳ

Chuyển tiền giữa các tài khỏan của doanh nghiệp

3. Chọn sản phẩm con để
thêm người hưởng

1. Nhập thông tin người hưởng
cho giao dịch chuyển tiền trong

BIDV (Bên thứ 3)

2. Nhấp vào Thêm

4. Nhấp vào Thêm
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Người dùng có thể tìm kiếm, lựa chọn
người hưởng từ thư viện

1. Cung cấp chi tiết thỏa thuận tỉ giá (nếu có)

2. Nhấp vào Gửi phê duyệt

1. Nhấp vào Tạo

2. Cung cấp chi tiết ghi nợ
3. Cung cấp chi tiết thanh toán bằng cách

chọn người thụ hưởng hoặc nhập tay

Người dùng có thể
tìm kiếm, lựa chọn

người hưởng từ
thư viện

Chuyển tiền trong nước

1. Nhấp vào Tạo

2. Cung cấp chi tiết ghi nợ
3. Cung cấp chi tiết thanh toán

4. Cung cấp chi tiết thỏa thuận tỉ giá (nếu có)

5. Nhấp vào
Gửi phê duyệt

1. Nhấp vào Tạo

2. Cung cấp chi tiết ghi nợ
3. Cung cấp chi tiết thanh toán bằng cách

chọn người thụ hưởng hoặc nhập tay

Chuyển tiền bên thứ 3 trong hệ thống BIdV
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1. Nhấp Id bảo mật Vasco Token

2. Nhấp vào Gửi

Thông báo xác nhận
hiển thị

1. Nhấp vào Tạo

2. Cung cấp loại thanh toán
3. Cung cấp chi tiết số TK người

hưởng hoặc tìm kiếm theo thư viện

Người dùng có thể tìm kiếm, lựa chọn
người hưởng từ thư viện

Nhấp vào Gửi
phê duyệt

Thanh toán định kỳ

1. Nhấp vào phê
duyệt giao dịch

2. Nhấp vào thanh toán

1. Chọn giao dịch để phê duyệt. 
Lưu ý Khách hàng cần xem nội dung
chi tiết giao dịch trước khi phê duyệt

2. Nhấp vào phê duyệt

PHê DUYỆT GIAO DỊCH

1. Cung cấp chi tiết thỏa thuận tỉ giá (nếu có)

2. Nhấp vào Gửi phê duyệt

Người dùng có thể tìm kiếm, lựa chọn
ngân hàng người hưởng từ danh sách
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2. Lựa chọn tài khoản nguồn
3. Lựa chọn loại tiền tệ, số tiền gửi
4. Lựa chọn Tên sản phẩm
5. Lựa chọn kỳ hạn
6. Lựa chọn phương thức đáo hạn
7. Lựa chọn phương thức trả lãi 
8. Cung cấp nội dung ghi chú

9. Nhấp vào
Gửi phê duyệt

1. Kiểm tra lại thông
tin giao dịch

2. Nhấp “ Xác Nhận’’ thông tin giao dịch
3. Nhấp chỉnh sửa khi cần thay đổi thông tin

1. Chọn số TK cần xem yêu cầu cung cấp sao kê
2. Chọn khoảng thời gian yêu cầu hoặc trạng
thái Sao kê hoặc bấm Gửi luôn để xem yêu cầu
sao kê tài khoản

1. Nhấp vào Tạo

1. Nhấp vào Vấn
tin trạng thái séc

2. Chọn số tài
khoản tìm kiếm

3. Nhấp vào Tìm kiếm

Tổng hợp các sổ séc

Chi tiết trạng thái séc

XEM YêU CẦU SAO Kê TÀI KHOẢN

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ONLINE DOANH NGHIỆP

VẤN TIN
- Vấn tin sổ séc
- Vấn tin giao dịch
- Vấn tin tài khoản
- Vấn tin tài sản nợ có
- Vấn tin biểu phí, tỷ giá

VẤN TIN SÉC

1. Chọn số TK yêu cầu cung
cấp sao kê
2. Bấm vào biểu tượng lịch để
chọn khoảng thời gian
3. Chọn hình thức gửi sao kê

4. Nhấp vào Gửi

YêU CẦU SAO Kê TÀI KHOẢN
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1. Nhấp vào Vấn tin
trạng thái séc nhờ thu

2. Chọn số tài
khoản tìm kiếm

3. Nhấp vào Tìm kiếm

Chi tiết trạng thái séc

1. Nhấp vào Vấn tin
giao dịch thanh toán

2. Lựa chọn các tiêu chí
để tìm kiếm (nếu cần)

Nhấp vào số tham chiếu
giao dịch

Chi tiết giao dịch hiển thị

3. Nhấp vào Tìm kiếm

Chi tiết giao dịch hiển thị

Nhấp vào Nhật ký
phiên giao dịch

1. Nhấp vào Sao
kê tài khoản

2. Chọn số tài khoản và cung
cấp tiêu chí tìm kiếm (nếu cần) 3. Nhấp vào Thực hiện

VẤN TIN SÉC NHỜ THU

VẤN TIN GIAO DỊCH THANH TOÁN

NHẬT KÝ PHIêN GIAO DỊCH

VẤN TIN SAO Kê TÀI KHOẢN
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1. Nhấp vào Báo
cáo tài sản nợ có

2. Nhấp vào Số tài khoản

Chi tiết giao dịch hiển thị

Để được hướng dẫn chi tiết cách đăng ký, sử dụng dịch vụ
và các chính sách ưu đãi hiện hành của BIDV, vui lòng liên
hệ các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc hoặc truy cập

website: http://www.bidv.com.vn để biết thêm chi tiết

VẤN TIN BÁO CÁO TÀI SẢN NỢ CÓ

Chi tiết giao dịch hiển thị



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84(4) 22200588    * Fax: 84(4) 2220 0473  
Website: www.bidv.com.vn


