
 

 

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TRỰC TUYẾN 

 

VPBank cung cấp dịch vụ Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến dành cho đối tượng Khách hàng là 

Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

1. Danh sách tài khoản 

- Người sử dụng của Quý Doanh nghiệp vào mục “Danh sách tài khoản” trong cây thư mục “Tài 

khoản” để xem danh sách các tài khoản hiện có trong hệ thống của VPBank bao gồm cả Tài khoản 

Tiền gửi trực tuyến 

 

 2. Mở tiền gửi trực tuyến 

Người lập lệnh của Quý Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Nhập thông tin giao dịch: 

- Quý Doanh nghiệp vào thư mục “Tiền gửi trực tuyến”, vào “Mở tiền gửi trực tuyến”, chọn Tiền 

gửi trực tuyến thường 

- Tích chọn “Chúng tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn 

online do VPBank quy định” 

- Nhập các thông tin cần thiết tương tự như trên màn hình sau đây: 



 

 

 

  Nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang bước 2. 

  Số tiền gửi tối thiểu tương đương 10,000,000 VND và thay đổi từng thời kỳ 

 Ngày hiệu lực, ngày đáo hạn và lãi suất áp dụng phụ thuộc vào ngày duyệt giao dịch thành công 

 Bước 2: Xác nhận nội dung 

- Xác nhận lại nội dung của giao dịch, chọn phương thức OTP và nhập chuỗi số bảo mật 

- Nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước 3 



 

 

 

 Bước 3: Kết thúc giao dịch 

-  Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi tới Quý khách theo phương thức đã 

chọn ở bước 2)  

-  Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất lệnh 

 



 

 

 

Người duyệt lệnh của Khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Truy cập danh sách các giao dịch mở Tiền gửi online đang chờ duyệt:  

 Chọn mục “GD Tiền gửi trực tuyến chờ duyệt” trong cây thư mục “Quản lý giao dịch”. 

 Chọn lệnh cần xác nhận có trạng thái “Chờ duyệt mở sổ Tiền gửi” bằng cách nhấn vào biểu tượng 

 ở bên phải của giao dịch 

 

 Bước 2: Xác nhận giao dịch 

 Xác nhận lại nội dung của giao dịch, chọn phương thức nhận OTP và nhập chuỗi số bảo mật, đồng 



 

 

thời tích vào ô “Chúng tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn 

online do VPBank quy định”. 

 Nhấn “Duyệt” để xác nhận giao dịch hoặc nhấn “Từ chối” để trả lại giao dịch cho Người lập lệnh 

 

 Bước 3: Hoàn tất xác nhận hoặc từ chối giao dịch 

Trường hợp Duyệt mở sổ tiền gửi 

 Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi tới Quý khách theo phương thức đã 

chọn ở bước 2)  

  Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất lệnh 



 

 

 

 

Trường hợp Từ chối mở sổ Tiền gửi 

 Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi theo phương thức đã chọn ở bước 2) 

 Nhập lý do từ chối nếu Người duyệt lệnh từ chối xác nhận ở bước 2. 

 Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất 



 

 

 

 

 3. Tất toán tiền gửi trực tuyến 

Người lập lệnh của Quý Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Nhập thông tin giao dịch: 

- Quý Doanh nghiệp vào thư mục “Tiền gửi trực tuyến”, vào “Tất toán tiền gửi trực tuyến” 

- Chọn Tài khoản cần tất toán và Tài khoản nhận gốc/lãi 



 

 

 

 

  Nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển sang bước 2. 

  Nếu tất toán hợp đồng tiền gửi trước hạn, lãi suất nhận được là lãi suất không kỳ hạn theo quy định 

của VPBank 

 Bước 2: Xác nhận nội dung 

- Xác nhận lại nội dung của giao dịch, chọn phương thức OTP và nhập chuỗi số bảo mật 

- Nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang bước 3 



 

 

 

 Bước 3: Kết thúc giao dịch 

-  Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi tới Quý khách theo phương thức đã 

chọn ở bước 2)  

-  Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất lệnh 



 

 

 

 

Người duyệt lệnh của Khách hàng thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Truy cập danh sách các giao dịch tất toán Tiền gửi online đang chờ duyệt:  

 Chọn mục “GD Tiền gửi trực tuyến chờ duyệt” trong cây thư mục “Quản lý giao dịch”. 

 Chọn lệnh cần xác nhận có trạng thái “Chờ duyệt tất toán sổ Tiền gửi” bằng cách nhấn vào biểu tượng 

 ở bên phải của giao dịch 



 

 

 

 Bước 2: Xác nhận giao dịch 

 Xác nhận lại nội dung của giao dịch, chọn phương thức nhận OTP và nhập chuỗi số bảo mật, đồng 

thời tích vào ô “Chúng tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn 

online do VPBank quy định”. 

 Nhấn “Duyệt” để xác nhận giao dịch tất toán hoặc nhấn “Từ chối” để trả lại giao dịch cho Người lập 

lệnh 



 

 

 

 Bước 3: Hoàn tất xác nhận hoặc từ chối giao dịch 

Trường hợp Duyệt tất toán sổ tiền gửi 

 Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi tới Quý khách theo phương thức đã 

chọn ở bước 2)  

  Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất lệnh 



 

 

 

 

Trường hợp Từ chối tất toán sổ Tiền gửi 

 Nhập mật khẩu đăng nhập cùng mã OTP (đã được hệ thống gửi theo phương thức đã chọn ở bước 2) 

 Nhập lý do từ chối nếu Người duyệt lệnh từ chối xác nhận ở bước 2. 

 Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất 



 

 

 

 

 Mọi thắc mắc xin liên hệ: 1900 545 415 

         Website: www.vpbank.com.vn 

          Hoặc tại bất kỳ điểm giao dịch nào của VPBank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về sản phẩm 

và dịch vụ. 

 

http://www.vpbank.com.vn/

