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CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ 
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- Chọn link “Chuyển tiền nội bộ ” khi Quý  khách có 

nhu cầu chuyển tiền từ tài khoản đến tài khoản trong 

cùng hệ thống ngân hàng Standard Chartered (từ tài 

khoản ngoại tệ vào tài khoản Việt Nam đồng / từ tài 

khoản ngoại tệ vào tài khoản ngoại tệ / từ tài khoản 

Việt Nam đồng vào tài khoản Việt Nam đồng) 

< Trở về                                                             Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Chọn tài khoản để thực hiện việc chuyển tiền 

- Nhập vàp số tiền cần thanh toán và loại tiền tệ tương ứng 

- Quý khách có thể thêm lưu ý với số tham chiếu của Lệnh thanh toán 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

- Chọn lệnh “Gửi” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                      Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Vui lòng xác nhận lại việc chuyển tiền nội bộ 

- Chọn lệnh “Tiếp Theo” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Chọn lệnh “Xác nhận” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

-Nhập Mã duyệt giao dịch điện tử (eTAC) (Mã được gửi qua 

di động của Quý khách) 

-Chọn “Nhận lại mã eTAC” nếu khách hàng không nhận 

được mã eTAC trong 30 giây 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Yêu cầu của Quý khách đã được thực hiện 

- Chọn lệnh "Trở về trang chủ" để trở về trang liền trước  

< Trở về                                                                         Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Duyệt giao dịch 
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Chuyển tiền nội bộ  

và Tạo lệnh chuyển tiền định kỳ 
Chuyển tiền 
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| Ngân Hàng Trực Tuyến | 
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- Chọn tài khoản để thực hiện việc chuyển tiền 

- Nhập vàp số tiền cần thanh toán và loại tiền tệ tương ứng 

- Quý khách có thể thêm lưu ý với số tham chiếu của Lệnh thanh toán 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

- Nhấp vào hộp chọn “Tạo lệnh chuyển tiền định kỳ” 

< Trở về                                                             Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 



9 

- Chọn lệnh “Gửi” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

- Hướng dẫn tạo lệnh chuyển tiền định kỳ được hiển thị 

- Chọn kỳ hạn, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thực hiện 

giao dịch 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Xác nhận Lệnh chuyển tiền nội bộ/ chuyển tiền định kỳ  

- Chọn lệnh “Xác nhận” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

- Xác nhận Lệnh chuyển tiền nội bộ/ chuyển tiền định kỳ  

- Chọn lệnh “Tiếp theo” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Chọn lệnh “Xác nhận” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                       Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 

-Nhập Mã duyệt giao dịch điện tử (eTAC) (Mã 

được gửi qua di động của Quý khách) 

-Chọn “Nhận lại mã eTAC” nếu khách hàng không 

nhận được mã eTAC trong 30 giây 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- Yêu cầu của Quý khách đã được thực hiện 

- Chọn lệnh "Trở về trang chủ" để trở về trang chủ “Chuyển 

tiền” 

< Trở về                                                                          Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Duyệt giao dịch 
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Xem lại các giao dịch  

chuyển tiền nội bộ  

đã thực hiện 
Chuyển tiền 
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| Ngân Hàng Trực Tuyến | 
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- Chọn link “Xem lệnh chuyển tiền nội bộ” để xem chi tiết các giao 

dịch 

< Trở về                                                                                   Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 
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- 10 Giao dịch chuyển tiền nội bộ gần nhất được hiển thị 

- Chọn lệnh "Trở về" để trở về trang liền trước 

< Trở về                                                                  Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Chuyển tiền nội bộ 



16 

 

Danh sách Người thụ hưởng   

Lệnh chuyển tiền  

nội bộ 
Chuyển tiền 
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| Ngân Hàng Trực Tuyến | 
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- Chọn lệnh "Danh sách Người thụ hưởng" để tạo tài khoản thụ 

hưởng  

< Trở về                                                                              Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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- Chọn lệnh “Người thụ hưởng của lệnh Chuyển tiền nội bộ” để 

tạo tài khoản thụ hưởng.  

- Lưu ý: Tài khoản của người thụ hưởng là tài khoảnViệt Nam 

đồng (VND) trong cùng hệ thống ngân hàng Standard Chartered 

< Trở về                                                                              Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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- Danh sách người thụ hưởng hiện tại được hiển thị trên màn hình  

- Để tạo thêm người thụ hưởng, chọn lệnh “Tạo thêm người thụ hưởng” 

< Trở về                                                                                                           Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  



20 

- Nhập tên và số tài khoản của Người thụ hưởng 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  

-  Nếu Quý khách có nhu cầu gửi thông báo qua hộp thư tín cho 

người thụ hưởng sau mỗi lần thực hiện giao dịch, vui lòng nhập địa 

chỉ hộp thư tín của Người thụ hưởng 

-  Sau đó nhấp vào hộp chọn “Gửi thông báo đến địa chỉ email này” 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  

- Chọn lệnh “Gửi” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                                             Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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- Vui lòng xác nhận việc tạo mới Người thụ hưởng 

- Chọn lệnh “Tiếp theo” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                                  Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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-Nhập Mã duyệt giao dịch điện tử (eTAC) (Mã được gửi qua 

di động của Quý khách) 

-Chọn “Nhận lại mã eTAC” nếu khách hàng không nhận 

được mã eTAC trong 30 giây 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  

- Chọn lệnh “Xác nhận” để tiếp tục thực hiện giao dịch 

< Trở về                                                                                  Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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- Yêu cầu của Quý khách đã được thực hiện 

- Để kiểm tra việc tạo mới người thụ hưởng, vui lòng chọn lệnh “Trở về trang chủ” 

< Trở về                                                                                                            Tiếp theo > 

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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- Danh sách Người thụ hưởng trực tuyến đã được cập nhật  

< Trở về                                                                                Tiếp theo >    

Chuyển tiền | Danh sách Người thụ hưởng  
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-Quay lại “Hạn mức chuyển tiền”   

-Hạn mức chuyển tiền mới đã được thiết lập 

Next > 

Chuyển tiền | Hạn mức chuyển tiền 


