HƯỚ
HƯỚNG DẪ
DẪN THANH TOÁN QUA INTERNET BANKING
Bướ
Bước 1: Quý khách đăng nhập với đường dẫn isacombank.com.vn
Bướ
Bước 2: Nhập Tên đăng nhập, Mã xác thực và bấm ĐĂNG NHẬ
NHẬP

Bướ
Bước 3: Nhậ
Nhập mậ
mật khẩ
khẩu
Đối với trường hợp quên mật khẩu, Quý khách bấm chọn QUÊN MẬT KHẨU.

Bướ
Bước 4: Thự
Thực hiệ
hiện thanh toán: Có 2 cách


Giao dị
dịch > Thanh toán > Thanh toán Hóa đơn



Giao dị
dịch > Thanh toán > Quả
Quản lý Hóa đơn
đơn

Bướ
Bước 5: Nội dung thanh toán




Tài khoả
khoản: Quý khách chọn tài khoản muốn thực hiện giao dịch
Tên nhà cung cấp: chọn “TRA CỨ
CỨU”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhà cung cấp cần thanh toán
Lưu vào danh sách hóa đơn: Quý khách có thể quản lý dư nợ hóa đơn và thanh toán các lần sau tại
mục “Hóa đơn chờ thanh toán”



Tên gợ
gợi nhớ
nhớ: Quý khách có thể đặt tên gợi nhớ là “Manulife” để chương trình lưu lại và hỗ trợ tìm
kiếm nhanh cho các lần thanh toán tiếp theo



Mã hợ
hợp đồ
đồng: Quý khách nhập số hợp đồng cần thanh toán và chọn “LẤY THÔNG TIN”, chương
trình sẽ tự động hiển thị tên chủ hợp đồng tương ứng




Thông tin hóa đơn: Quý khách chọn hóa đơn cần thanh toán, số tiền bằng số, bằng chữ, kỳ hóa đơn
Diễ
Diễn giả
giải: Quý khách nhập “Tên chủ
chủ hợp đồ
đồng#Số
ng#Số hợp đồ
đồng#Số
ng#Số điệ
điện thoạ
thoại”

Bướ
Bước 6: Xác nhậ
nhận giao dị
dịch thanh toán
Quý khách kiểm tra thông tin, nhập Mã xác thực và bấm nút

“Gử
“Gửi” để hoàn tất giao dịch

Sacombank chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và tín nhiệm sử dụng dịch vụ Sacombank trong thời
gian qua. Mọi thắc mắt hay góp ý vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng của Sacombank theo:
ĐT: 1900 5555 88
hoặ
hoặc Email: ask@sacombank.com

