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-Chọn Danh sách người thụ hưởng 

-  Sau đó, chọn “Người thụ hưởng của lệnh 

Chuyển tiền  ra nước ngoài” 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 



3 

- Để tạo người thụ hưởng mới, chọn “Thêm 

người thu hưởng” 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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  Có 2 lựa chọn để nhập thông tin người thụ 

hưởng: 

1.  Nhận Mã Nhận dạng ngân hàng 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Hệ thống sẽ yêu cầu nhập một số thông tin của 

người thụ hưởng như bên dưới 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 



6 

Kiểm tra thông tin trước khi nhấp vào “Tiếp tục” 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Xác nhận giao dịch bằng mã eTAC 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Giao dịch thành công 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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  Có 2 lựa chọn để nhập thông tin người thụ 

hưởng: 

2. Chọn Ngân hàng thụ hưởng từ danh sách và 

nhập  tên chi nhánh, sau đó chọn Tìm kiếm 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Kiểm tra thông tin trước khi nhấp vào “Tiếp tục” 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Hệ thống sẽ yêu cầu nhập một số thông tin của 

người thụ hưởng như bên dưới 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Kiểm tra thông tin trước khi nhấp vào “Tiếp tục” 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Xác nhận giao dịch bằng mã eTAC 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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Giao dịch thành công 

        Tiếp theo > 

Duy trì người thụ hưởng 
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- Đồng ý với Điều khoản và Điều kiện 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-  Chọn tên người thụ hưởng sau đó nhấp  “Tiếp 

tục” 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-Nhập thông tin lệnh chuyển tiền 

Lưu ý; Điền đầy đủ các thông tin được đánh dấu * 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-  Kiểm tra thông tin trước khi tiếp tục 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-  Xác nhận giao dịch bằng Mã eTAC 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-  Giao dịch thành công 

        Tiếp theo > 

Chuyển tiền nước ngoài 
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-  Chọn Chuyển tiền nước ngoài, sau đó chọn Xem 

các lệnh chuyền tiền trước đây tại Liên kết nhanh 

        Tiếp theo > 

Xem lệnh chuyển tiền nước ngoài 
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Xem chi tiết giao dịch với các Tình trạnng sau: 

-Thực hiện: giao dịch đã được thực hiện 

-  Bị từ chối: giao dịch bị từ chối 

-  Đã ghi nhận: Giao dịch được nhận sau giờ nhận lệnh (3pm) và đang được chờ 

để xử lý 

-  Đã gửi: Giao dịch đang được chờ xử lý/ hoặc đang chờ các chứng từ hỗ trợ 

        Tiếp theo > 

Xem lệnh chuyển tiền nước ngoài 


