HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THANH TOÁN TRẢ SAU TIỀN NƯỚC
BẾN THÀNH, NƯỚC ĐỒNG NAI VÀ CƯỚC VNPT MEDIA
Bước 1.

: Chọn biểu tượng Internet Explorer (hoặc các trình duyệt web khác) và truy cập địa

chỉ https://ibanking.shb.com.vn/

Bước 2.

: Nhập tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã bảo vệ và chọn « Đăng nhập »

Bước 3.

Chọn chức năng Thanh toán trả sau trên Menu chính.

Bước 4.

Đối với dịch vụ Thanh toán tiền nước : Thanh toán tiền nước Bến Thành, Nước

Đồng Nai
Chọn chức năng « Thanh toán tiền nước », chọn nhà cung cấp : Nước Bến Thành/Nước Đồng
Nai

Bước 5.

Đối với dịch vụ Thanh toán tiền cước VNPT Media

Chọn chức năng « Thanh toán Điện thoại cố định – Internet », chọn nhà cung cấp : VNPT Media
tùy theo địa bàn nơi Quý khách sinh sống :

Bước 6.

Chọn « Tài khoản thanh toán »

Bước 7.

Nhập « Mã hóa đơn » và nhấn « Kiểm tra » để kiểm tra thông tin nợ cước

Lưu ý : Mã hóa đơn là mã hợp đồng trên hóa đơn của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Nhà
cung cấp Nước Bến Thành, Nước Đồng Nai, VNPT Media
Ví dụ : Mã hợp đồng của Nước Bến Thành : 01011011430
Mã hợp đồng của Nước Đồng Nai : 9022086
Mã hợp đồng của VNPT Media (VNPT Media Quảng Bình) : 0000201929

Bước 8.

Điền các thông tin «Mã xác thực » để thực hiện thanh toán.

Lưu ý : Tùy vào gói xác thực khách hàng sử dụng, Quý khách điền thông tin xác thực tương
ứng :
-

Nếu sử dụng gói iSilver, Quý khách điền mã xác thực trong SMS gửi tới số điện thoại Quý
khách đã đăng ký với SHB khi sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử.

-

Nếu sử dụng gói iGold, Quý khách điền mã xác thực tương ứng trên thẻ xác thực eSecure.

-

Nếu sử dụng gói iDiamond, Quý khách sử dụng thiết bị CA Token để ký xác thực giao dịch.

Bước 9.

Xác thực và hoàn tất giao dịch

Lưu ý: Đối với các dịch vụ còn lại: Thanh toán tiền nước Đồng Nai, cước viễn thông VNPT Media Quý khách
thực hiện giao dịch tương tự theo hướng dẫn như trên để thanh toán.

Quý khách vui lòng liên hệ số hotline 1800.5888.56 (miễn phí cước gọi) để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ.
Trân trọng cảm ơn Quý khách!

