HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ PHONE BANKING
A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ VPBANK ONLINE:
Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ Phone Banking đồng thời với việc đăng ký sử dụng
Dịch vụ ngân hàng điện tử - VPBank Online tại các địa điểm đăng ký do VPBank triển khai
hoặc cách thức khác theo quy định của VPBank từng thời kỳ
B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ VPBANK ONLINE:
1. TRÊN WEB SITE - VPBANK ONLINE:
Bước 1: Đăng nhập vào VPBank Online, truy cập Menu Tùy chọn -> Đăng ký dịch vụ
Phone Banking:

Bước 2: Kiểm tra thông tin đăng ký dịch vụ và xác nhận điều kiện điều khoản dịch vụ
Phone Banking  Chọn tiếp tục
*Lưu ý: Khách hàng cần tích chọn “Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận theo điều kiện điểu
khoản dịch vụ Phone Banking tại VPBank” để thực hiện bước tiếp theo.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đăng ký

Bước 4: Nhập mã xác nhận OTP để hoàn thành:

Bước 5: Nhập mã xác thực OTP và xác nhận, màn hình xác nhận đăng ký dịch vụ thành
công:

*Trường hợp Khách hàng đã đăng ký dịch vụ, màn hình hiển thị thông báo:

2. TRÊN MOBILE WEB - VPBANK ONLINE:

Bước 1: Đăng nhập vào VPBank Online Mobile
Web, truy cập Menu Cài đặt

Bước 2: Chọn Đăng ký dịch vụ Phone
Banking:

Bước 3: Kiểm tra thông tin đăng ký dịch vụ và xác
nhận điều kiện điều khoản dịch vụ Phone Banking
 Chọn tiếp tục

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đăng ký

Bước 5: Nhập mã xác nhận OTP để hoàn thành:

Bước 6: Nhập mã xác thực OTP và xác
nhận, màn hình xác nhận đăng ký dịch
vụ thành công:

