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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN CƯỚC VIỄN THÔNG 

Quý khách sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn  cước viễn thông của Eximbank để thực hiện 

thanh toán các loại hóa đơn của các nhà cung cấp sau: 

Hóa đơn Khu vực Tên nhà cung cấp 

      Internet ADSL 

 

Toàn quốc 
ADSL FPT  

ADSL Viettel 

TP.HCM 

ADSL SPT 

ADSL VNPT 

CMC Telecom 

Cần Thơ VNPT Cần Thơ 

 
Hải Phòng VNPT Hải Phòng 

Truyền hình cáp 

 

TP.HCM SCTV 

Hà Nội 
HCATV 

VTV Cab 

Cần Thơ VNPT Cần Thơ 

Điện thoại di động 

 

Toàn quốc 

MOBIFONE 

SFONE 

VIETTEL 

VINAPHONE 

Điện thoại cố định 

 

Khu vực 

Khác 

Viettel – PSTN  

Điện thoại cố định có dây 

Viettel - Homephone 

Điện thoại cố định không dây  

Viettel 

Đường truyền LeaseLine  

Tp.HCM 

SPT - Điện thoại cố định có dây 

SPT - Điện thoại cố định không dây  

VNPT - Điện thoại cố định  

Cần Thơ VNPT Cần Thơ 
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I. Thanh toán hóa đơn tại quầy: Quý khách chỉ cần mang theo Giấy báo tiền cước viễn thông 

đến các điểm giao dịch Eximbank để yêu cầu thực hiện thanh toán. 

  

II. Thanh toán hóa đơn định kỳ: Quý khách điền vào mẫu đơn Giấy ủy nhiệm thanh toán hóa 

đơn dịch vụ theo mẫu của Eximbank để yêu cầu Eximbank thanh toán định kỳ hàng tháng các 

hoá đơn của khách hàng.   

 

III. Thanh toán hóa đơn qua Internet Banking: 

 
 

 

 

 

Bước 1. Quý khách đăng nhập vào 

website www.eximbank.com.vn 

Chọn mục NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

- Khách hàng cá nhân 

Bước 2. Nhập mã khách hàng 

(CIF), mật khẩu, mã xác nhận  

→ Đăng nhập  

 

http://www.eximbank.com.vn/
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(*)Vì lý do bảo mật một số nhà cung cấp sẽ không hiện thông tin khách hàng (Tên, địa chỉ,..) mà 

hiển thị các thông tin ở phần hóa đơn thanh toán. 

Để được hỗ trợ thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Hỗ Trợ 

Khách Hàng (Call Center) qua số điện thoại 1800 1199.  

Bước 4.  

→ Chọn loại dịch vụ viễn thông   

→ Chọn Nhà cung cấp phù hợp  

 

Bước 5. Nhập Mã hóa đơn  

→ Lấy thông tin (*) 

 

Bước 7. Chọn xác nhận để 

thanh toán 

 

 

 

Bước 3. Chọn Thanh toán - Hoá đơn dịch vụ 

 

Bước 6. Chọn hoá đơn cần 

thanh toán  

 

 

 

 

Bước 8. Chọn Loại xác thực 

phù hợp → Lấy mã xác 

thực 

 

 

 

Bước 9. Nhập mã xác thực 

 → Thực hiện. Hoàn tất 

giao dịch 

thực 

 

 

 


