HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
KẾT NỐI VỚI ONEPAY

I.

Mục đích của tài liệu
Tài liệu này nhằm cung cấp cho khách hàng của SHB cách thức thanh toán trực tuyến kết nối với Onepay
(eCom và eBill).

II.

Hướng dẫn thanh toán eCom và eBill.

2.1. Hướng dẫn thanh toán eCom
Sau khi Quý khách mua hàng và chọn thanh toán trên các website bán hàng trực tuyến quý khách sẽ
được chuyển tới màn hình chọn ngân hàng kết nối thanh toán. Để thanh toán đơn hàng Quý khách vui
lòng thực hiện như sau:
-

Bước 1 : Chọn SHB để thanh toán.

-

Bước 2 : Nhập mã khách hàng hoặc số tài khoản/ số thẻ.

-

Bước 3: Chọn ‘Tiếp tục’.

-

Bước 4 : Nhập ‘Mật khẩu đăng nhập’ và ‘Mã bảo vệ’, rồi chọn ‘Đăng nhập’

-

Bước 5: Nhập mật khẩu giao dịch rồi chọn ‘Thanh toán’

- Bước 7 : Chọn ‘OK’ để xác nhận thực hiện giao dịch.

-

Nếu quý khách đăng ký sử dụng gói iSilver (sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác thực
SMS), sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng Mã xác thực SMS.
+

Quý khách sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa mã xác thực SMS. Quý khách điền mã xác
thực SMS và chọn chức năng “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch.

-

Nếu quý khách đăng ký sử dụng gói iGold (sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác thực
bằng thẻ eSecure), sẽ xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng thẻ eSecure.
+

Nhập nội dung ô chỉ định trên thẻ eSecure (hoặc nhập nội dung mã xác thực gửi qua SMS) rồi chọn
‘Xác nhận’

Hệ thống thông báo giao dịch thành công. Hóa đơn của quý khách đã được thanh toán.
2.2. Hướng dẫn thanh toán eBill
Sau khi quý khách mua hàng (mua vé máy bay…) và hoặc sử dụng dịch vụ (internet, ADSL..) quý khách
sẽ được cung cấp mã hóa đơn . Để thanh toán đơn này quý khách vui lòng thực hiện như sau:
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://ibanking.shb.com.vn
- Bước 2: Nhập mã khách hàng, mật khẩu đăng nhập, mã bảo vệ rồi chọn ‘Đăng nhập’.

- Bước 3: Chọn ‘Thanh toán trả sau’.

- Bước 4: Chọn Dịch vụ cần thanh toán.
+

Chọn dịch vụ =’ Điện thoại di động ‘ nếu muốn thanh toán cước di động trả sau.

+ Chọn Dịch vụ=’ĐT Cố định-Internet’ nếu muốn thanh toán cước điện thoại cố định,
cước Internet…
+ Chọn Dịch vụ=’Vé Online’ nếu muốn thanh toán hóa đơn vé máy bay (Jestar Pacific,
AirMekong)

- Bước 5: Chọn nhà cung cấp rồi chọn đồng ý

- Bước 6: nhập ‘Mã thanh toán’ (Mã hóa đơn) rồi chọn ‘Kiểm tra’.

+

Bước 7: ‘Nhập mật khẩu giao dịch’ và ‘Mã bảo vệ’ rồi chọn ‘Thanh toán’.

- Hệ thống xác nhận yêu cầu giao dịch của quý khách.

- Để đồng ý thực hiện giao dịch Thanh toán trả sau, quý khách chọn chức năng “OK”
- Nếu quý khách đăng ký sử dụng gói iSilver (sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác
thực SMS), sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng Mã xác thực SMS.
- Quý khách sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa mã xác thực SMS. Quý khách điền mã xác
thực SMS và chọn chức năng “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch.
- Nếu quý khách đăng ký sử dụng gói iGold (sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác
thực bằng thẻ eSecure), sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng thẻ eSecure.
- Quý khách làm theo hướng dẫn nhập nội dung 3 số trong thẻ eSecure tại ô mà hệ thống yêu cầu.

- Hệ thống thông báo giao dịch thành công.

