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1. Đăng nhập
Để đăng nhập dịch vụ, bạn truy cập vào đường dẫn sau: https://ebanking.indovinabank.com.vn
hoặc vào trang web IVB tại địa chỉ http://www.indovinabank.com.vn và đăng nhập dịch vụ NGÂN
HÀNG TRỰC TUYẾN. Khi truy cập thành công bạn sẽ có màn hình đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là mã số CIF do IVB cấp duy nhất cho bạn (7 số đầu của số tài khoản).
2. Mật khẩu
Là mật khẩu do IVB cấp lần đầu cho bạn khi đăng ký thành công dịch vụ Internet Banking. Mật
khẩu này sẽ được gửi vào địa chỉ email đăng ký. Mật khẩu chỉ được sử dụng cho lần đăng nhập
đầu tiên và phải được thay đổi cho những lần đăng nhập kế tiếp.
Để sử dụng Internet Banking bằng giao diện tiếng Việt, bạn chọn Tiếng Việt ở ô Ngôn ngữ.
2.1 Đổi mật khẩu
Để thay đổi mật khẩu hiện hành, bạn thao tác như sau:
Chọn Thay đổi mật khẩu trong thanh menu bên trái.
Nhập mật khẩu cũ vào ô Mật khẩu cũ. Nhập mật khẩu muốn đổi vào ô Mật khẩu mới và nhập lại
mật khẩu mới vào ô Xác nhận lại:
Chọn Đổi mật khẩu.
2.2 Cấp lại mật khẩu:
1

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập, IVB sẽ cấp lại mật khẩu mới theo phương
thức như sau:
 Bạn gọi đến chi nhánh/phòng giao dịch IVB mà bạn đã đăng ký dịch vụ Internet Banking.
 Cung cấp thông tin nhận dạng: tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân.
 Ngân hàng sẽ gửi mật khẩu mới đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký.
3. Thực hiện giao dịch:
 Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị trang gồm các chức năng: Truy vấn
thông tin, Thanh toán, Các dịch vụ khác, Hỗ trợ
 Để tiến hành thực hiện giao dịch, bạn chọn thư mục: Thanh toán ---> Giao dịch trực tuyến
---> xác thực bằng SMS/ Token ---> tiếp tục.
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3.1 CHUYỂN TIỀN NHANH ĐẾN SỐ THẺ: bao gồm thẻ ATM, Visa debit, Visa Credit, Visa
Prepaid
 Chọn hình thức chuyển tiền: chọn chuyển tiền đến số thẻ --- > truy vấn thông tin
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 Sau khi hệ thống hiển thị đúng tên người cần chuyển, nhập số tiền cần chuyển ---> nội
dung chuyển --- > chọn người chịu phí chuyển tiền --- > Chấp nhận điều kiện điều khoản

 Nhập mã xác thực --- > tiếp tục
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3.2. CHUYỂN TIỀN ĐẾN SỐ TÀI KHOẢN:
 Chọn hình thức chuyển tiền nhanh đến số tài khoản
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 Nhập số tài khoản người thụ hưởng, ngân hàng người thụ hưởng --- > truy vấn thông tin

 Sau khi kiểm tra đúng tên người thụ hưởng, nhập số tiền cần chuyển, nội dung chuyển,
chọn bên chịu phí, chấp nhận điều kiện điều điều khoản--- > tiếp tục
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 Nhập mã xác thực --- > tiếp tục
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7

4. CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN & NHẬN TIỀN NHANH:
4.1 Chuyển tiền nhanh - IVB là ngân hàng phát hành:
Có 2 hình thức chuyển tiền nhanh
 Chuyển tiền nhanh đến số thẻ: ATM, Visa Debit, Visa Credit, Visa Prepaid (phụ thuộc vào
ngân hàng thụ hưởng chấp nhận hình thức nhận bằng loại thẻ nào)
 Chuyển tiền nhanh đến số tài khoản
4.2 Nhận tiền nhanh – IVB là ngân hàng thụ hưởng:
Có 2 hình thức nhận tiền nhanh
 Nhận tiền nhanh qua số thẻ: ATM, Visa Debit, Visa Credit, Visa Prepaid
 Nhận tiền nhanh qua số tài khoản
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