PHỤ LỤC I
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ CỔNG TRUNG GIAN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
HỢP TÁC GIỮA SHB VÀ VNPT
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến

I.
1.

Truy nhập vào website của Cổng thanh toán VNPT Pay

-

Bước 1 : Mở trình duyệt web

-

Bước 2: Trên thanh địa chỉ nhập vào đường dẫn sau: https://vnptpay.vn/bill/

Màn hình đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra.

2.

Chọn Dịch vụ thanh toán

-

Bước 1 : Chọn dịch vụ để thanh toán
Các dịch vụ bao gồm : Mua mã thẻ, Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn VNPT,
Thanh toán truyền hình, Mua vé máy bay, Mua vé xe, Thanh toán hợp đồng tài chính tiêu
dùng, Thanh toán cước di động trả sau, Thanh toán tiền nước.

-

Bước 2: Nhập/Chọn các thông tin sau đó chọn Mua ngay/Thanh toán

3.

Chọn phương thức thanh toán

-

Bước 1 : Chọn logo SHB, hệ thống sẽ hiển thị Thông tin đơn hàng :

1

-

Bước 2 : Chọn Thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin để thanh toán.
Khách hàng có thể chọn nhập 1 trong 3 hình thức: Số tài khoản hoặc Thẻ ngân hàng hoặc Mã
khách hàng :
+ Nhập Số tài khoản :

+ Nhập Thẻ ngân hàng :

+Nhập Mã khách hàng (Số CIF) :
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Bước 3 : Chọn Thanh toán, hệ thống chuyển tới màn hình Đăng nhập SHB Online :

-

Đăng nhập thành công. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng :

-

-

Bước 4 : Chọn Thanh toán,

Bước 5: Khách hàng kiểm tra đơn hàng, sau đó chọn Thanh toán, hệ thống hiển thị màn hình
Xác nhận:
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-

Bước 6: Khách hàng nhập Mã xác thực và chọn Xác nhận, hệ thống hiển thị màn hình kết
quả GD:

-

Bước 7: Chọn Đóng, hệ thống quay lại trang của VNPT:
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