HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ “CHUYỂN TIỀN ĐẾN ĐTDĐ – NHẬN TIỀN TẠI ATM” TRÊN
VIETBANK M-PLUS (đ/v ĐTDĐ hoặc Tablet sử dụng HĐH Windows Phone)
1. Chức năng giao dịch Cardless mở rộng “Chuyển tiền đến ĐTDĐ – Nhận tiền tại ATM”
- Khởi động ứng dụng Vietbank M-Plus có tích hợp thêm tiện ích mới.
- Vào chức năng Giao dịch
- Chọn CT đến ĐTDĐ, nhận tiền tại ATM  chương trình hiển thị màn hình đăng ký như
sau:

+ Nhập đầy đủ: Thông tin ĐTDĐ người thụ hưởng; Số tiền chuyển; Nội dung chuyển;
Tick chọn đồng ý với điều khoản chuyển tiền.
Lưu ý: Đối với trường Nội dung, nếu người dùng không thay đổi thì câu mặc định sẽ là
Chuyển tiền đến số ĐTDĐ.
+ Kiểm tra lại các thông tin vừa nhập, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
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- Màn hình OTP thể hiện các thông tin về giao dịch chuyển tiền vừa nhập và phí giao dịch.

- Người dùng nhập mã OTP và chọn
- Sau đó người dùng thực hiện nhập MPIN.
- Giao dịch chuyển tiền thành công, chương trình thông báo:

- Người dùng (Người thực hiện chuyển tiền) thông báo mã rút tiền và số tiền chuyển cho
Người nhận.
- Người nhận giao dịch tại máy ATM của Sacombank:
+ Nhấn phím số 9 trên bàn phím ATM Sacombank.
+ Chọn ngôn ngữ (“Tiếng Việt” hoặc “English”).
+ Nhập mã rút tiền mà Người chuyển cung cấp.
+ Nhận OTP SMS (dãy số được gửi đến ĐTDĐ của Người nhận).
+ Nhập số tiền được chuyển.
+ Nhận tiền từ máy ATM.
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2. Chức năng Tra cứu/Xem lại mã rút tiền
- Khởi động ứng dụng Vietbank M-Plus có tích hợp thêm tiện ích mới.
- Vào chức năng Giao dịch
- Chọn CT đến ĐTDĐ, nhận tiền tại ATM\Xem lại mã rút tiền

- Người dùng nhập MPIN. Lúc này, sẽ có 02 trường hợp như sau:
(1) Trường hợp không tìm thấy mã rút tiền nào còn hiệu lực, chương trình hiển thị thông
báo

(2) Trường hợp tìm thấy mã rút tiền còn hiệu lực:

Trân trọng./
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