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XÁC THỰC & BẢO MẬT

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ MOBILE BANKING
Eximbank Mobile Banking là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại. Thông qua dịch vụ giúp người dùng thực hiện các giao dịch 
trực tuyến 24/7 với Ngân hàng dễ dàng thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ứng dụng Mobile Banking tương thích với các dòng điện thoại phổ biến hiện nay bao gồm điện thoại hỗ trợ Java; điện thoại 
thông minh (Smartphone) sử dụng hệ điều hành Symbian, Android, iOS, RIM,…

Các giao dịch trên Mobile Banking được thực hiện thông qua kết nối Internet (GPRS/Wi /3G)

CHỨC NĂNG & TIỆN ÍCH
Truy vấn thông tin
Truy vấn thông tin tất cả các tài khoản không kỳ hạn, có kỳ hạn, tài khoản 
thẻ, tài khoản vay, tỷ giá, địa điểm chi nhánh, mạng lưới ATM,...
Chuyển khoản
- Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống Eximbank qua tài khoản, thẻ, 
giấy tờ cá nhân.
- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua số thẻ, tài khoản.
Tiết kiệm online
- Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
- Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Thanh toán hóa đơn
- Thanh toán tất cả các loại hóa đơn như: điện, nước, truyền hình cáp, 
internet, điện thoại cố định, điện thoại di động, vé máy bay,..
- Nạp tiền điện thoại di động. 
Dịch vụ thẻ
- Truy vấn số dư (hạn mức) tài khoản thẻ.
- Đăng ký phát hành thẻ.
- Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng. 
Tín dụng
- Thanh toán nợ vay
Các tiện ích khác
- Hộp thư giao dịch: quản lý các giao dịch đã thực hiện
-  Đổi mật khẩu dịch vụ.
- Quản lý danh sách người thụ hưởng.

1. Xác thực Mật khẩu

Sau khi người dùng hoàn tất việc tạo lệnh cho giao dịch, hệ thống sẽ yêu 
cầu nhập Mật khẩu để thực hiện giao dịch.

2. Khuyến nghị bảo mật
Khi bị mất điện thoại có cài đặt ứng dụng Mobile Banking đã kích hoạt, Quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch 
để đề nghị tạm khóa dịch vụ kịp thời.
Không cài đặt những phần mềm lạ, phần mềm vi phạm bản quyền vào điện thoại của Quý khách để phòng ngừa phần 
mềm của kẻ gian có khả năng kiểm soát hoặc điều khiển điện thoại từ xa, theo dõi và đánh cắp thông tin giao dịch quan 
trọng của Quý khách.
Không để người lạ hoặc người không đáng tin cậy sử dụng điện thoại của mình.
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Bước 1: Truy cập vào website Eximbank với đường dẫn
http://www.eximbank.com.vn/Home/Static/nganhangdientu_mobile
banking.aspx
Bước 2: Tải ứng dụng phù hợp với dòng điện thoại và cài đặt.

Bước 1: Soạn tin nhắn theo cú pháp SET EIB MB gửi tới 8149 để nhận 
đường dẫn tải ứng dụng.
Bước 2: Tải và cài đặt ứng dụng Mobile Banking thông qua đường link 
được gửi tới thuê bao đăng ký.

Màn hình tải ứng dụng cho điện thoại hỗ trợ Java và Symbian

3. Tải ứng dụng bằng tin nhắn SMS

1. Điện thoại hỗ trợ Java 
2. Điện thoại sử dụng hệ điều hành 
     Symbian hoặc RIM
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Bước 1: Click chọn biểu tượng App Store trên màn hình điện thoại

Bước 2: Nhập từ khóa EIB Mobile để tìm kiếm ứng dụng

Bước 3: Click chọn ứng dụng EIB Mobile tiến hành cài đặt

Bước 4: Nhập tài khoản iTunes để hoàn tất cài đặt về máy

Màn hình tải ứng dụng cho điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE

4. Điện thoại sử dụng 
     hệ điều hành iOS

Bước 1: Click chọn biểu tượng CH Play trên màn hình điện thoại.

Bước 2: Nhập từ khóa EIB Mobile để tiến hành cài đặt.

Bước 3: Click chọn ứng dụng EIB Mobile.

5. Điện thoại sử dụng 
     hệ điều hành ANDROID
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Sau khi ứng dụng được cài đặt vào điện thoại, người dùng tiến hành 
kích hoạt với các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập bằng Mã khách hàng (CIF) và mật khẩu đang sử 
dụng;

Bước 2: Nhận tin nhắn yêu cầu kích hoạt bằng tin nhắn SMS;

Bước 3: Thực hiện kích hoạt theo hướng dẫn trong tin nhắn SMS.

Sau khi cài đặt ứng dụng vào điện thoại, 
khách hàng phải kích hoạt trước khi sử 
dụng. Quy trình kích hoạt được áp dụng 
cho các dòng điện thoại sử dụng các hệ 
điều hành sau: iOS, ANDROID, Symbian, 
RIM hoặc hỗ trợ Java .

Màn hình hướng dẫn kích hoạt dịch vụ

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT DỊCH VỤ 
MOBILE BANKING

Quy trình thực hiện

Màn hình đăng nhập Màn hình tạo mật khẩu mới Màn hình thông báo kích hoạt dịch vụ
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Tên đăng nhập: là mã khách hàng (CIF)

Mật khẩu: tối thiểu 6 ký tự (không bao gồm 
số, ký tự chữ và ký tự đặt biệt)

CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

Quy trình thực hiện

Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 1:  Click chọn biểu tượng EIB Mobile trên màn hình di động

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu gồm: Mã khách hàng, 
mật khẩu.

Hệ thống kiểm tra sự hợp lệ thông tin khách hàng điền vào theo 
thứ tự:

 1. Mã khách hàng

 2. Mật khẩu

Nếu thông tin là không chính xác, hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng 
với những thông tin sai theo thứ tự kiểm tra.
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CHỨC NĂNG TRUY VẤN THÔNG TIN
TÀI KHOẢN

Quy trình thực hiện

Tại màn hình truy vấn tài khoản, người dùng xem chi tiết tài 
khoản theo các bước sau:

Bước 1: Chọn số tài khoản

Bước 2: Màn hình giao diện chuyển đến chức năng xem chi tiết 
tài khoản

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức 
năng truy vấn thông tin các tài khoản:

Tài khoản không kỳ hạn.

Tài khoản có kỳ hạn.

Khế ước vay.

Màn hình Truy vấn thông tin tài khoản không kỳ hạn, có kỳ hạn và khế ước vay
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Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
xem thông tin lãi suất tiền gửi của các loại tiền.

CHỨC NĂNG TRUY VẤN THÔNG TIN
LÃI SUẤT

Quy trình thực hiện

Màn hình Truy vấn thông tin lãi suất

Tại màn hình Lãi suất, người dùng xem thông tin lãi suất theo 
các bước sau:

Bước 1: Chọn Chi Nhánh

Bước 2: Chọn Loại tiền

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện để xem thông tin lãi suất
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Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
xem thông tin tỷ giá giữa các loại tiền.

CHỨC NĂNG TRUY VẤN THÔNG TIN
TỶ GIÁ

Quy trình thực hiện

Màn hình Truy vấn thông tin tỷ giá

Tại màn hình Tỷ giá, người dùng xem thông tin tỷ giá theo các 
bước sau:

Bước 1: Chọn Chi Nhánh

Bước 2: Chọn Loại tiền

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện để xem thông tin tỷ giá
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CHỨC NĂNG TRUY VẤN THÔNG TIN
ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH/ATM

Quy trình thực hiện

Màn hình Truy vấn thông địa điểm chi nhánh/ATM

Tại màn hình Địa điểm Chi nhánh/ATM, người dùng xem thông 
tin địa điểm chi nhánh/ATM thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn Địa điểm Chi nhánh hoặc Địa điểm ATM

Bước 2: Chọn thông tin cần tìm kiếm

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện để xem thông chi tiết

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức 
năng tìm kiếm thông tin các chi nhánh, 
mạng lưới ATM.

Địa điểm  chi nhánh

Địa điểm ATM
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CHUYỂN KHOẢN TRONG HỆ THỐNG 
QUA TÀI KHOẢN

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản trong hệ thống qua tài khoản 

Tại màn hình chuyển khoản trong hệ thống, người dùng chọn 
tab Tài khoản và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản trong hệ thống Eximbank:

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHUYỂN KHOẢN TRONG HỆ THỐNG 
QUA CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản trong hệ thống qua Chứng minh nhân dân

Tại màn hình chuyển khoản trong hệ thống, người dùng chọn 
tab CMND và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản trong hệ thống Eximbank .

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHỨC NĂNG CHUYỂN KHOẢN
TRONG HỆ THỐNG QUA SỐ THẺ

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản trong hệ thống qua số thẻ

Tại màn hình chuyển khoản trong hệ thống, người dùng chọn 
tab Số thẻ và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản trong hệ thống Eximbank .

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHUYỂN KHOẢN NGOÀI HỆ THỐNG 
QUA TÀI KHOẢN

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản trong hệ thống qua tài khoản 

Tại màn hình chuyển khoản ngoài  hệ thống, người dùng chọn 
tab Tài khoản và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank .

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHUYỂN KHOẢN NGOÀI HỆ THỐNG 
QUA CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản ngoài hệ thống qua Chứng minh nhân dân

Tại màn hình chuyển khoản ngoài  hệ thống, người dùng chọn 
tab CMND và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank .

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHỨC NĂNG CHUYỂN KHOẢN
NGOÀI HỆ THỐNG QUA SỐ THẺ

Quy trình thực hiện

Màn hình Chuyển khoản trong hệ thống qua số thẻ

Tại màn hình chuyển khoản ngoài hệ thống, người dùng chọn 
tab Số thẻ và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 2: Bấm chọn Thực hiện

Bước 3: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng 
chuyển khoản ngoài hệ thống Eximbank .

Chuyển tiền qua tài khoản

Chuyển tiền CMND

Chuyển tiền qua số thẻ
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CHỨC NĂNG THANH TOÁN
THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Quy trình thực hiện

Màn hình Thanh toán hóa đơn

Hệ thống cung cấp cho người dùng lựa chọn 
các loại hóa đơn phù hợp với nhu cầu cần thanh 
toán như: 

Dịch vụ cung cấp Điện

Hóa đơn ADSL

VNPT Hải Phòng

Truyền hình cáp

Điện thoại di động

Dịch vụ cung cấp Nước

Điện thoại cố định

Vé máy bay

Tại màn hình thanh toán hóa đơn, người dùng thực hiện các 
bước sau:

Bước 1: Chọn loại dịch vụ, khu vực, nhà cung cấp

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện

Bước 4: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch
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CHỨC NĂNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN
NẠP TIỀN THUÊ BAO DI ĐỘNG

Quy trình thực hiện

Màn hình Thanh toán hóa đơn - Nạp tiền thuê bao di động

Với tiện ích Nạp tiền thuê bao di động, người 
dùng dễ dàng nạp tiền cho các thuê bao trả 
trước của các nhà mạng viễn thông Mobifone, 
Vinaphone, Viettel.

Tại màn hình nạp tiền thuê bao di động, người dùng thực hiện 
các bước sau:

Bước 1: Chọn tài khoản thanh toán

Bước 2: Nhập số điện thoại thụ hưởng và chọn mệnh giá tiền 
cần nạp

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện

Bước 4: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch
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CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ONLINE
MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Quy trình thực hiện

Màn hình Tiết kiệm Online - Mở tài khoản tiền gửi

Với tiện ích Mở tài khoản tiền gửi, người dùng 
linh hoạt mở tài khoản tiền gửi ngay trên thiết 
bị di động. Tại màn hình Mở tài khoản tiền gửi, người dùng thực hiện các 

bước sau:

Bước 1: Chọn tài khoản thanh trích chuyển

Bước 2: Chọn loại sản phẩm, nhập các thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện

Bước 4: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch
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CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ONLINE
TẤT TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Quy trình thực hiện

Màn hình Tiết kiệm Online - Tất toán tài khoản tiền gửi

Một tiện ích dành cho khách hàng sử dụng dịch 
vụ Mobile Banking Eximbank là có thể tất toán 
tài khoản tiền gửi nhanh chóng và tiện lợi hơn 
bao giờ hết.

Tại màn hình Tất toán tài khoản tiền gửi, người dùng thực hiện 
các bước sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm/tiền gửi cần tất toán

Bước 2: Chọn tài khoản thụ hưởng

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện

Bước 4: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch



DỊCH VỤ MOBILE BANKING 20

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THẺ
TRUY VẤN HẠN MỨC THẺ

Quy trình thực hiện

Màn hình Dịch vụ thẻ - Quản lý thẻ

Với tiện ích truy vấn hạn mức thẻ, người dùng 
có thể truy vấn được hạn mức đến thời điểm 
hiện tại của thẻ. Tại màn hình quản lý thẻ, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn tab Truy vấn hạn mức thẻ

Bước 2: Chọn loại thẻ cần truy vấn để xem thông tin
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CHỨC NĂNG QUẢN LÝ THẺ
KHÓA/MỞ THẺ

Quy trình thực hiện

Màn hình Dịch vụ thẻ - Quản lý thẻ

Với tiện ích Khóa/Mở thẻ, người dùng có thể 
linh hoạt trong việc mở/khóa thẻ khi có nhu cầu 
mà không cần phải đến trực tiếp ngân hàng. Tại màn hình quản lý thẻ, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn tab Khóa/Mở thẻ

Bước 2: Chọn loại thẻ, số thẻ và trạng thái cần thực hiện

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện
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CHỨC NĂNG DỊCH VỤ THẺ
ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH THẺ

Quy trình thực hiện

Màn hình Dịch vụ thẻ - Đăng ký phát hành thẻ

Với tiện ích Đăng ký phát hành thẻ, người dùng 
dễ dàng đăng ký phát hành các sản phẩm thẻ 
Eximbank. Tại màn hình Đăng ký phát hành thẻ, người dùngthực hiện các 

bước sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm thẻ

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 3: Bấm chọn Thực hiện
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CHỨC NĂNG DỊCH VỤ THẺ
THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG

Quy trình thực hiện

Màn hình Dịch vụ thẻ - Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng

Tiện ích Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cho 
phép người dùng dễ dàng thực hiện thanh toán 
dư nợ thẻ mọi lúc, mọi nơi. Tại màn hình Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, người dùng thực 

hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn tài khoản trích chuyển

Bước 2: Chọn số thẻ cần thanh toán dư nợ

Bước 3: Chọn số tiền thanh toán

Bước 4: Bấm chọn Thực hiện

Bước 5: Hệ thống yêu cầu nhập Mật khẩu để hoàn tất giao dịch
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CHỨC NĂNG TÍN DỤNG
THANH TOÁN NỢ GỐC VAY

Quy trình thực hiện

Màn hình Tín dụng - Thanh toán nợ gốc vay

Tiện ích Thanh toán nợ gốc vay giúp người 
dùng linh hoạt trong việc thanh toán các khoản 
vay. Tại màn hình Thanh toán nợ gốc vay, người dùngthực hiện các 

bước sau:

Bước 1: Chọn tài khoản trích chuyển

Bước 2: Chọn khế ước cần thanh toán

Bước 3: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 4: Bấm chọn Thực hiện
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CHỨC NĂNG HỘP THƯ
HỘP THƯ GIAO DỊCH

Quy trình thực hiện

Màn hình Hộp thư giao dịch

Hệ thống cung cấp cho người dùng tiện ích 
quản lý các giao dịch đã thực hiện.

Tại màn hình Hộp thư giao dịch, người dùng thực hiện các bước 
sau:

Bước 1: Chọn chức năng Xem hộp thư

Bước 2: Hệ thống liệt kê các loại giao dịch đã thực hiện

Bước 3: Chọn giao dịch cần xem chi tiết
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CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT
ĐỔI MẬT KHẨU

Quy trình thực hiện

Màn hình Cài đặt - Đổi mật khẩu

Tại màn hình Đổi mật khẩu, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập mật khẩu cũ

Bước 2: Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mẫu khẩu mới

Bước 3: Chọn Thực hiện
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CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT
DANH SÁCH TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG

Quy trình thực hiện

Màn hình Cài đặt - Danh sách tài khoản thụ hưởng

Tiện ích này giúp cho người dùng tự tạo thông 
tin người thụ hưởng.

Tại màn hình Danh sách tài khoản thụ hưởng, người dùng thực 
hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập tên và số tài khoản của người thụ hưởng

Bước 2: Chọn Lưu để hoàn tất


