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ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU
Quý khách đăng nhập hệ thống F@ST EBANK theo đường dẫn:   
https://ib.techcombank.com.vn/corp/servlet/BrowserServlet

Tên truy cập đã được cung cấp tại 
thời điểm đăng ký dịch vụ và được 
gửi tới địa chỉ email đăng ký với 
Techcombank. Mật khẩu truy cập 
lần đầu được gửi qua số điện thoại 
đăng ký với Techcombank

Quý khách đăng nhập thành công 
và thực hiện đổi Mật khẩu mới. Sau 
khi thông báo đổi mật khẩu mới 
thành công, hệ thống tự động quay 
về màn hình đăng nhập.

1

1

2

2
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TRUY VẤN, BÁO CÁO

Tính năng này cho phép khách hàng truy vấn toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động của tài khoản.

Sau khi điền đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn Thực hiện  để thao tác tiếp theo.

Chọn phân hệ [Truy vấn tài khoản] 
Các dịch vụ truy vấn trong phân hệ này:
Ü  Giao dịch tài khoản
Ü  Truy vấn tài khoản theo lô
Ü  Trạng thái giao dịch
Ü  Giao dịch lỗi cần Sửa đổi/Xóa
Ü  Giao dịch chờ duyệt

PHÂN HỆ: [TRUY VẤN TÀI KHOẢN]
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TRUY VẤN TÀI KHOẢN] (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

11/02/2019 15/02/2019
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Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Tính năng này cho phép khách hàng truy vấn và chiết xuất toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt 
động của tài khoản.

TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [BÁO CÁO TÀI KHOẢN]

1

2

3

Chọn tài khoản cần chiết xuất báo cáo

Chọn loại báo cáo cần chiết xuất

Chọn  để tiếp tục thao tác

1

2

3
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Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TẢI THÔNG TIN GIAO DỊCH]

1

2

3

Chọn tài khoản cần chiết xuất báo cáo

Chọn loại báo cáo cần chiết xuất

Chọn  để tiếp tục thao tác

Chọn loại dữ liệu cần tải xuống

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Sau khi nhập các thông tin cần thiết,  
chọn  để tải thông tin giao dịch

1

2

3
11/02/2019 15/02/2019
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TRUY VẤN HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI]

Tính năng này giúp Quý khách truy vấn danh sách và xem thông tin chi tiết các khoản hợp đồng 
tiền gửi tại Techcombank.

Chọn phân hệ [Hợp đồng tiền gửi]  [Thông tin hợp đồng tiền gửi]

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Để xem thông tin chi tiết của từng hợp đồng, 
Quý khách chọn biểu tượng 
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN]

Tính năng này giúp Quý khách truy vấn danh sách và xem thông tin chi tiết các khoản tiền gửi 
trực tuyến tại Techcombank.

Chọn phân hệ [Hợp đồng tiền gửi]  [Tiền gửi trực tuyến]

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Để xem thông tin chi tiết của từng hợp đồng, 
Quý khách chọn biểu tượng 
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI]

Tính năng này giúp Quý khách truy vấn các thông tin về thư tín dụng, bộ chứng từ, hợp đồng bảo 
lãnh tại Techcombank theo thời gian. 

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

i

ii

iii
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI] (TIẾP THEO)

Chọn phân hệ  
[Thông tin Thư tín dụng]

Chọn: Loại báo cáo/ Ngày 
phát hành & Ngày hết hạn; 
hoặc số tham chiếu của Thư 
tín dụng.

Chọn phân hệ  
[Thông tin Bộ chứng từ]

Chọn: Loại chứng từ/ Ngày 
phát hành & Ngày hết hạn;  
hoặc số tham chiếu của Bộ 
chứng từ.

Chọn phân hệ  
[Hợp đồng bảo lãnh]

Hệ thống sẽ tự động hiển 
thị danh sách các hợp đồng 
bảo lãnh của Quý khách mở 
tại Techcombank với các 
thông tin chi tiết như: Số hợp 
đồng, loại tiền bảo lãnh, số 
tiền bảo lãnh, ngày hiệu lực, 
ngày hết hạn, số tiền và loại 
tiền ký quỹ, loại bảo lãnh, 
chi nhánh phát hành.

(i) (ii) (iii) 
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [THÔNG TIN KHOẢN VAY]

Tính năng này giúp Quý khách xem thông tin chi tiết các hợp đồng tín dụng của mình 
tại Techcombank. 

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ
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TRUY VẤN, BÁO CÁO
PHÂN HỆ: [THÔNG TIN KHOẢN VAY] (TIẾP THEO)

Để xem lịch trả nợ, Quý khách chọn biểu tượng        
Để xem sổ phụ khoản vay, Quý khách chọn biểu tượng 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khoản vay. 
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH

Tính năng này giúp Quý khách yêu cầu ngân hàng tra soát các giao dịch đã được thực hiện trên 
hệ thống ngân hàng điện tử của Techcombank.
Chọn phân hệ [Yêu cầu tra soát]

Lưu ý: Tại bước nhập nội dung tra soát, khách hàng nhập 
tiếng Việt không dấu và không chứa ký tự đặc biệt (ví dụ: 
~!@#$^&*%). Tính năng này không cần xác thực bằng mật 
khẩu và OTP.

YÊU CẦU TRA SOÁT

1

2

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách nhập số giao dịch của lệnh thanh toán 
cần thực hiện tra soát

Chọn  để xem chi tiết giao dịch cần tra soát

1

2

Ví dụ: 
Nếu số bút toán của giao dịch ở trên sổ phụ là: 
FT12094xxxxxxx\BNK thì quý khách lưu ý bỏ 
bốn ký tự cuối của bút toán là \BNK. Số bút toán 
quý khách cần nhập để thực hiện tra soát sẽ là: 
FT12094xxxxxxx
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Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Chọn phân hệ [Chuyển tiền đơn]  [Chuyển VND trong Techcombank]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN TIỀN ĐƠN - CHUYỂN VND TRONG TECHCOMBANK

1

2

3

4

5

Quý khách chọn tài khoản nguồn trong 
danh sách

Quý khách chọn trong danh sách hoặc 
nhập mới người thụ hưởng

Chọn lưu thông tin người thụ hưởng cho 
những lần chuyển tiếp theo (nếu cần)

Số tiền cần chuyển không được vượt 
quá số dư của tài khoản nguồn hoặc 
hạn mức được cấp

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, Quý 
khách chọn thực hiện và nhập mã xác 
thực để hoàn tất bước tạo lệnh

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo 
cách lấy mã xác thực giao dịch theo các 
phương thức do TCB cung cấp

1

2

3

4

5
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Chọn phân hệ [Chuyển tiền đơn]  [Chuyển VND ngoài Techcombank]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN TIỀN ĐƠN - CHUYỂN VND NGOÀI TECHCOMBANK

Nhập số tiền giao dịch

Chọn số tài khoản nguồn trong danh sách

Chọn tài khoản thu phí trong danh sách

Chọn người thụ hưởng trong danh sách 
hoặc nhập mới

Lưu thông tin người thụ hưởng cho lần 
chuyển sau

Chọn tên ngân hàng thụ hưởng trong danh sách

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, Quý 
khách  chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh

1

2

3

4

5

6

7

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo 
cách lấy mã xác thực giao dịch theo các 
phương thức do TCB cung cấp

1

2

3

4

5

6

7
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Chọn phân hệ [Chuyển khoản]  [Chuyển tiền theo lô]  [Chuyển lô/lương trong Techcombank]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN LÔ/LƯƠNG TRONG TECHCOMBANK

Khách hàng tùy nhập số tham chiếu 
theo nhu cầu đối soát của khách hàng

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Khách hàng chọn  để tải 
danh sách giao dịch

Chọn  để hoàn thiện tải danh sách 
giao dịch

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, 
Quý khách chọn thực hiện và nhập 
mã xác thực để hoàn tất bước tạo lệnh

Trường hợp khách hàng chưa có mẫu 
thanh toán, khách hàng tải tại đây

1

2

3

4

5

6

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1
2

3 4

5

6

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo 
cách lấy mã xác thực giao dịch theo các 
phương thức do TCB cung cấp
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Ghi chú:
• Tính năng trả lương, trên sổ phụ chỉ hiển thị 1 lệnh thanh toán với tổng số tiền.
• Tính năng chuyển theo lô, trên sổ phụ sẽ hiển thị đầy đủ các lệnh thanh toán trong danh sách 

khách hàng thực hiện.
•  Khuyến khích Khách hàng sử dụng tính năng chuyển tiền theo lô để đơn giản hóa các thao tác 

nhập lệnh, đạt hiệu quả cao.
• Danh sách giao dịch được lập trước theo mẫu thanh toán của Techcombank.

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN LÔ/LƯƠNG TRONG TECHCOMBANK (TIẾP THEO)
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Chọn phân hệ [Chuyển khoản]  [Chuyển tiền theo lô]  [Chuyển lô/lương ngoài Techcombank]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN LÔ/LƯƠNG NGOÀI TECHCOMBANK

Khách hàng tùy nhập số tham chiếu 
theo nhu cầu của khách hàng

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Khách hàng chọn  để tải danh 
sách giao dịch

Khách hàng chọn  để hoàn thiện tải 
danh sách giao dịch

Trường hợp khách hàng chưa có thông tin 
mẫu thanh toán, khách hàng tải 

Trường hợp khách hàng chưa có thông tin 
mã ngân hàng thụ hưởng, khách hàng tải 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, Quý 
khách chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh

1

2

3

4

5

6

7

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

3 4

567

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách 
lấy mã xác thực giao dịch theo các phương 
thức do TCB cung cấp
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN LÔ/LƯƠNG NGOÀI TECHCOMBANK (TIẾP THEO)

Ghi chú:
• Tính năng trả lương, trên sổ phụ chỉ hiển thị 1 lệnh thanh toán với tổng số tiền.
• Tính năng chuyển theo lô, trên sổ phụ sẽ hiển thị đầy đủ các lệnh thanh toán trong danh sách 

khách hàng thực hiện.
•  Khuyến khích Khách hàng sử dụng tính năng chuyển tiền theo lô để đơn giản hóa các thao tác 

nhập lệnh, đạt hiệu quả cao.
• Danh sách giao dịch được lập trước theo mẫu thanh toán của Techcombank.
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Tính năng này giúp Quý khách thực hiện thanh toán thuế, phí, lệ phí Hải quan trực tuyến.
Chọn phân hệ [Thanh toán trực tuyến]  Chọn dịch vụ 01 - Nộp ngân sách nhà nước 

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN THUẾ HẢI QUAN

Mã số thuế của công ty

Năm đăng ký của tờ khai

Số tờ khai cần thanh toán

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, 
Quý khách chọn  để truy vấn 
thông tin thuế/phí từ Hải quan

1

2

3

4

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

3

4
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Hệ thống sẽ hiển thị thông tin thuế, phí liên quan tới tờ khai mà Khách hàng muốn thanh toán. 

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN THUẾ HẢI QUAN (TIẾP THEO)

Quý khách chọn hạng mục cần  
thanh toán

Chọn  để thực hiện các bước 
tiếp theo

1

2

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2
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Nhập nội dung thanh toán và thông tin chuyển khoản.

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN THUẾ HẢI QUAN (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

Nhập số tiền đồng ý thanh toán sau 
khi kiểm tra chi tiết hạng mục

Chọn  để thực hiện các bước 
tiếp theo

1

2
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN THUẾ HẢI QUAN (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

3

4

5

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Chọn tài khoản thu phí trong danh sách

Khách hàng kiểm tra lại thông tin,  
nếu không đúng khách hàng chọn lại

Nội dung thanh toán hệ thống tự động 
hiển thị, nếu sai khác, khách hàng 
điều chỉnh đúng yêu cầu

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã 
xác thực để hoàn tất bước tạo lệnh

1

2

3

4

5

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách 
lấy mã xác thực giao dịch theo các phương 
thức do TCB cung cấp
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Tính năng này hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền vé máy bay cho Đại lý Jetstar, thanh toán hóa đơn 
Tân Cảng, thanh toán hóa đơn Điện lực (EVN).
Chọn phân hệ [Thanh toán trực tuyến]  Chọn dịch vụ 02 - Đại lý Jetstar

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN KHÁC

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Hệ thống mặc định tài khoản đích là của Jestar

Khách hàng tùy nhập số tham chiếu theo nhu cầu 
đối soát của khách hàng

Nhập số tiền cần nộp

Nhập mã đại lý của Jetstar cần nộp tiền

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách lấy mã xác 
thực giao dịch theo các phương thức do TCB cung cấp
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Chọn phân hệ [Thanh toán trực tuyến]  Chọn dịch vụ 03 - Điện lực Việt Nam (EVN)

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN KHÁC (TIẾP THEO)

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Nhập mã khách hàng do điện lực cung cấp

Sau khi nhập mã khách hàng, hệ thống tự động kết 
nối sang EVN để truy vấn nợ hóa đơn. Thông tin 
dư nợ của khách hàng được tự động hiển thị, khách 
hàng chọn hóa đơn cần thanh toán

1

2

3

4

1

2

3

4

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh
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Chọn phân hệ [Thanh toán trực tuyến]  Chọn dịch vụ 04 - Tân Cảng

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
THANH TOÁN KHÁC (TIẾP THEO)

Chọn tài khoản nguồn trong danh sách

Nhập mã hóa đơn cần thanh toán

1

2

3
1

2

3

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách lấy mã xác 
thực giao dịch theo các phương thức do TCB cung cấp
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Chọn phân hệ [Chuyển khoản]  [Chuyển tiền đơn]  [Bán ngoại tệ]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
BÁN NGOẠI TỆ

Chọn tài khoản ngoại tệ trong danh sách

Nhập số tiền ngoại tệ mà khách hàng cần bán cho 
ngân hàng

Chọn tài khoản ghi có VND của khách hàng trong 
danh sách

Chọn đồng ý điều kiện để thực hiện tiếp giao dịch

1

2

3

5

4

1

2

3

4

5

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã xác thực 
để hoàn tất bước tạo lệnh

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách lấy 
mã xác thực giao dịch theo các phương thức do 
TCB cung cấp
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Chọn phân hệ [Hợp đồng tiền gửi]  [Tiền gửi trực tuyến]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Thông tin tài khoản tiền gửi trực tuyến 
đang chờ phê duyệt, kiểm tra chi tiết 
bằng các biểu tượng

Chọn  để mở tài khoản tiền 
gửi trực tuyến

1

2

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TẠO LỆNH
MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN (TIẾP THEO)

Chọn tài khoản trích nợ

Nhập số tiền cần gửi. Tối đa 100 
triệu/1 lần gửi

Chọn kỳ hạn trong danh sách

Chọn tài khoản nhận gốc/lãi vào 
ngày đáo hạn

1

2

3

5

4

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

3

4

5
Quý khách chọn thực hiện và nhập 
mã xác thực để hoàn tất bước tạo lệnh

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo cách 
lấy mã xác thực giao dịch theo các phương 
thức do TCB cung cấp



34 Techcombank 

Lưu ý:

Ü	 Phê duyệt lệnh cần ít nhất 2 nhóm theo yêu cầu của luật kế toán:
• Nhóm Kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền
• Nhóm Chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản, hoặc người được uỷ quyền

Ü  Riêng gói 2 chữ ký, người tạo lệnh cũng cần phải thuộc 1 trong 2 nhóm nêu trên

Sau khi người Tạo lệnh hoàn thiện giao dịch, người Duyệt lệnh cần tiến hành phê duyệt để hoàn tất  
giao dịch. Bao gồm: Chuyển khoản đơn; Chuyển khoản theo lô/lương; Thanh toán hóa đơn; Bán ngoại tệ;  
Yêu cầu tra soát.

Phân hệ này được áp dụng  cho vai trò Duyệt giao dịch trong doanh nghiệp.
Chọn phân hệ: [Duyệt giao dịch]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

1

2

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả 
các lệnh Quý khách muốn duyệt theo 
từng loại

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các 
giao dịch chờ duyệt. Quý khách có 
thể thực hiện Duyệt/Gửi lại/Xem  
chi tiết bằng cách chọn chức năng 
này trong danh sách

1

2
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Duyệt mở Tiền gửi trực tuyến. Chọn phân hệ [Hợp đồng tiền gửi]  [Tiền gửi trực tuyến]

TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Chọn duyệt giao dịch
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TÍNH NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH (TIẾP THEO)

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Techcombank 
 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Thương mạ cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. Tất cả các quyền được bảo hộ

Quý khách chọn thực hiện và nhập mã 
xác thực để hoàn tất giao dịch

Lưu ý: Quý khách vui lòng tham khảo 
cách lấy mã xác thực giao dịch theo các 
phương thức do TCB cung cấp


