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I. Tổng quan Dịch vụ GD chuyển tiền quốc tế trên VPBank Online KHDN (1/3)

• Các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài được

khách hàng thực hiện trên VPBank Online KHDN

Là dịch vụ gì??

Điều kiện để sử dụng?

Đơn đăng ký và Hợp

đồng sử dụng dịch vụ

Phạm vi giao dịch chuyển tiền

quốc tế online

GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH 

PHÁP LUẬT

GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN CHO BÊN THỨ 3

GIAO DỊCH TẠM NHẬP – TÁI XUẤT

GIAO DỊCH CHUYỂN KHẨU

GIAO DỊCH THỰC HIỆN QUA TÀI KHOẢN ĐẶC BIỆT

GIAO DỊCH THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ

Quay lại

Không áp dụng với



I. Tổng quan Dịch vụ GD chuyển tiền quốc tế trên VPBank Online KHDN (2/3)

Phương thức xác thực??

KH thực hiện

tạo lệnh chuyển

tiền

Đăng tải scan màu

chứng từ chứng minh 

mục đích chuyển tiền

đã gắn Chữ ký số của

Khách hàng đang còn

hiệu lực

Kiểm tra và xác

nhận các thông tin 

của giao dịch, bản

scan chứng từ đã

gắn chữ ký số của

KH

KH duyệt hoặc từ

chối phê duyệt giao

dịch

KH thực hiện

tạo lệnh chuyển

tiền

Đăng tải bản scan 

màu chứng từ chứng

minh mục đích

chuyển tiền

Kiểm tra và xác nhận

các thông tin của giao

dịch, bản scan màu

chứng từ gốc

KH Duyệt hoặc từ

chối phê duyệt giao

dịch. Hệ thống 

VPBank kiểm tra, 

xác thực thông tin 

CKS của Khách 

hàng 

SMART OTP

CHỮ KÝ SỐ



I. Tổng quan Dịch vụ GD chuyển tiền quốc tế trên VPBank Online KHDN (3/3)

Hình thức chứng từ??

Đăng tải scan màu chứng từ chứng
minh mục đích chuyển tiền đã gắn
Chữ ký số của Khách hàng đang còn
hiệu lực

Đăng tải bản scan màu chứng
từ chứng minh mục đích
chuyển tiền

SMART OTP CHỮ KÝ SỐ

Chứng từ gốc của

giao dịch?

 Khách hàng không cần bổ sung 
chứng từ gốc của giao dịch sau khi
chuyển tiền thành công.

 Đối với các chứng từ do Cơ Quan
Nhà Nước cấp thì khách hàng cần
cung cấp ngay tại thời điểm thực
hiện giao dịch bản gốc/ bản
chính/bản sao chứng thực

Ký tên và

đóng dấu

đầy đủ

Chữ ký số
được hiển
thị trên

file sau khi
ký



II.Quy trình thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế trên VPBank Online

1. Khách hàng đăng
ký dịch vụ chuyển
tiền quốc tế Online

2. Khách Hàng thực
hiện giao dịch trên
VPBank Online KHDN

3. VPBank tiếp nhận,
kiểm tra, hạch toán và
thông báo kết quả giao
dịch

4. Khách Hàng bổ sung 
chứng từ sau giao dịch



1. Khách hàng đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế Online (1/2)

Đơn đăng ký và Hợp đồng dịch vụ giao 
dịch qua Internet banking theo mẫu biểu
của VPBank

02  bản gốc
MB01.QT-GDTC45
MB02.QT-GDTC45

Biên bản bàn giao chứng từ

Giấy tờ chứng minh nhân thân của
những người đăng ký sử dụng dịch vụ
Internet Banking

02 Bản gốc

Bản sao y công chứng
Giấy tờ chứng minh nhân thân của cán 
bộ đầu mối KH

Bản sao y công chứng

Lưu ý:
 Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ KH vui lòng lựa chọn phương thức xác thực là Smart OTP hoặc/ và CKS
 Nếu có nhu cầu đăng ký phương thức xác thực là CKS nhưng chưa có CKS. Khách hàng có thể đăng ký mua chữ ký số với các nhà cung cấp

dịch vụ như Viettel CA, FPT, Misa….

 Địa điểm đăng ký: Khách hàng đăng ký dịch vụ tại các PGD/ Chi nhánh của VPBank

 Hồ sơ cần chuẩn bị đăng ký dịch vụ gồm:

MB01.QT-GDTC45 Don dang ky dich vu giao dich qua email.docx
MB02.QT-GDTC45.Hợp đồng dịch vụ giao dịch qua email final 21092021.doc


1. Khách hàng đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế Online (2/2)

1. VPBank kích hoạt dịch vụ chuyển tiền, Link kích hoạt dịch vụ sẽ được gửi đến email khách hàng đã
đăng ký

2. Khách hàng tải phần mềm ký số

 Ký số cho chứng từ đối với giao dịch xác thực bằng Smart OTP

Khách hàng Tải phần mềm ký số CA tools.

http://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/CA_tools/Office-CA-VPBank-v1.0.zip

Hướng dẫn sử dụng: 

 Ký số cho chứng từ đối với giao dịch xác thực bằng Chữ Ký Số

Khách hàng Tải phần mềm VPBankSignaturePlugin. 

Link Download: https://smeconnect.vpbank.com.vn/tai-khoan-doanh-nghiep/public/setup.zip

Hướng dẫn sử dụng: 

 Lưu ý: Trường hợp, các phần mềm ký số được update version, VPBank sẽ có truyền thông đến Khách hàng

http://www.vpbank.com.vn/sites/default/files/CA_tools/Office-CA-VPBank-v1.0.zip
https://smeconnect.vpbank.com.vn/tai-khoan-doanh-nghiep/public/setup.zip


2. Khách Hàng thực hiện giao dịch trên VPBank Online KHDN (1/5)

Bước 1: Người lập nhập thông tin giao dịch

9

 Thực hiện đăng nhập theo user đã đăng ký với VPBank

Link đăng nhập: https://online.vpbank.com.vn/wholesale/login

 Điền thông tin của giao dịch chuyển tiền tại Menu Chuyển

Khoản/ Chuyển tiền Quốc Tế

 Upload chứng từ đi kèm giao dịch chuyển tiền

LƯU Ý:
- Đối với dung lượng lưu trữ trên VPBank Online tối đa 2 file, mỗi

file không quá 5MB.
- Nội dung chuyển tiền không bao gồm ký tự đặc biệt, không sử dụng

tiếng Việt.

- Các nội dung có dấu (*) bắt buộc khách hàng phải điền đầy đủ thông

tin.

- Đối với từng phương thức xác thực giao dịch Smart OTP /CKS có

quy định riêng về hình thức chứng từ.

https://online.vpbank.com.vn/wholesale/login


2. Khách Hàng thực hiện giao dịch trên VPBank Online KHDN (2/5)

Bước 2: Người lập Xác nhận nội dung chuyển tiền

1

0

• Kiểm tra thông tin giao dịch đã nhập ở Bước 1.

• Thực hiện bấm Quay lại để sửa lại thông tin nhập liệu ban

đầu hoặc bấm Tiếp tục để giao dịch chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Người lập duyệt giao dịch

• Thực hiện bấm Hủy Bỏ để dừng giao dịch hoặc bấm

Tiếp tục để giao dịch chuyển sang user duyệt lệnh.



2. Khách Hàng thực hiện giao dịch trên VPBank Online KHDN (3/5)

Bước 4: Người duyệt lệnh lựa chọn giao dịch cần xử lý

1

1

• Đối với giao dịch có mua bán ngoại tệ Menu Quản lý giao

dịch/GD FX chuyển tiền chờ duyệt

• Lựa chọn giao dịch trạng thái chờ duyệt

• Đối với giao dịch có mua bán ngoại tệ Menu Quản lý giao

dịch/GD chuyển tiền chờ duyệt/xác nhận

• Lựa chọn giao dịch trạng thái chờ duyệt



2. Khách Hàng thực hiện giao dịch trên VPBank Online KHDN (4/5)

Bước 5: Người duyệt lệnh kiểm tra và xác nhận thông tin chuyển tiền

1

2

Lựa chọn Từ chối/ Duyệt

Giao dịch sau khi duyệt thành công sẽ được 
chuyển đến VPbank để xử lý. 



2. Khách Hàng thực hiện giao dịch trên VPBank Online KHDN (5/5)

Bước 6: Người Duyệt lệnh Xác thực giao dịch

• Phương thức xác thực giao dịch bằng Chữ ký số hệ thống

VPBank Online sẽ tự động gắn thông tin Chữ ký số đã đăng ký

ban đầu lên chứng từ của giao dịch.

Chữ ký số được
hiển thị trên file 

sau khi ký

• Phương thức xác thực giao dịch bằng Smart OTP chứng từ của

giao dịch cần ký số trước khi gửi đến VPBank. Chữ ký số hiển thị

trên file sau khi ký phải là của Doanh nghiệp đề nghị chuyển tiền

• Giao dịch sau khi duyệt thành công sẽ được chuyển đến VPbank

để xử lý.



3. VPBank tiếp nhận, kiểm tra, hạch toán và thông báo kết quả giao dịch

1

1.  VPBank tiếp nhận, kiểm tra, thông báo kết quả cho KH

3. KH Cung cấp chứng từ được phép bổ sung sau theo thời
gian đã cam kết. VPBank kiểm tra và phản hồi cho khách
hàng

2. VPbank hạch toán giao dịch, thông báo kết quả giao
dịch/ gửi điện đi thành công cho KH

Khách hàng

Lưu ý: các thông báo cho KH đều được gửi theo email của user lập, user duyệt



4. Khách Hàng bổ sung chứng từ sau giao dịch

1

 Menu: Tính năng khác/ Tải chứng từ bổ sung

 Bước thực hiện: Khách hàng nhập mã giao dịch
VPBxxxxxx và chọn Tìm kiếm để đăng tải chứng từ cần
bổ sung trên hệ thống Vpbank Online.

 Khách hàng sử dụng tính năng “Tải chứng từ bổ
sung” cho trường hợp sau:

• Bổ sung chứng từ cho các giao dịch có cam kết nợ.
• Hoặc bổ sung cho giao dịch Ngân Hàng đang xử lý nhưng

bị thiếu chứng từ

 Dung lượng file chứng từ đính kèm: mỗi file không
quá 5MB, không giới hạn số file upload.

 Hình thức đối với bổ sung chứng từ sau giao dịch
+ Phương thức xác thực giao dịch bằng Smart OTP:

Chứng từ của giao dịch cần ký số (chữ ký số của Doanh

nghiệp đề nghị chuyển tiền) trước khi gửi đến VPBank.

+ Phương thức xác thực giao dịch bằng Chữ ký số: Hệ

thống VPBank Online sẽ tự động gắn thông tin Chữ ký số

đã đăng ký ban đầu lên chứng từ của giao dịch.



Đầu mối hỗ trợ

Email: chamsocdoanhnghiep@vpbank.com.vn

Hotline 24/7: 024 39288880/ 1900545415 (không bao gồm thuê bao quốc tế)

Website: https://cskh.vpbank.com.vn/

Quay lại



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


