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Lời mở đầu

Kính gửi Quý khách hàng,

Cám ơn Quý khách đã lựa chọn Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến ANZ - một phương 
thức an toàn và tiện lợi giúp Quý khách hoàn toàn yên tâm trong việc quản lý tài 
chính cá nhân.

Từ hôm nay, Quý khách có thể an tâm hơn khi giao dịch mọi lúc, mọi nơi với Dịch 
vụ Ngân hàng trực tuyến ANZ.

Dịch vụ hỗ trợ các chức năng quản lý tài khoản cá nhân, chuyển tiền, thanh toán 
hóa đơn, gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến, các chức năng liên quan đến Thẻ tín dụng 
cùng với  hơn 8 Dịch vụ hỗ trợ khác- tất cả đều dễ dàng sử dụng thông qua kết 
nối Internet. 

An toàn
Cùng với việc sử dụng thiết bị bảo mật của ANZ cung cấp để đăng nhập vào 
Ngân hàng trực tuyến, Quý khách có thể an tâm rằng các giao dịch của mình 
được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật thông tin trực tuyến hiện đại.

Dễ dàng giao dịch
Quý khách có thể quản lý tài chính của mình chỉ bằng một vài thao tác đơn giản.

Thuận tiện 
Giao diện thân thiện và dễ dàng tra cứu. Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm, vui 
lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng số 1900 1276 hoặc +84 838815977 
(Gọi từ nước ngoài).
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Lần đăng nhập đầu tiên

Bước 1:    Truy cập vào website
                  www.anz.com/vietnam

Nhập www.anz.com/vietnam vào 
thanh địa chỉ. 
Chọn [Truy cập] ở góc phải màn hình.

Bước 2:    Đăng nhập

•  Nhập mã số đăng nhập gồm 8 
   chữ số và mật khẩu đăng nhập 
   tạm thời 

•  Chọn [Đăng nhập] ở góc phải màn hình

Bước 3:    Thiết bị bảo mật 
(Nếu có)

•  Nhập 6 chữ số trên màn hình thiết bị  
   bảo mật
•  Nếu Quý khách chưa đăng ký thiết bị  
   bảo mật, vui lòng bỏ qua và thực 
   hiện bước tiếp theo.

Ghi chú:
Dãy số trên màn hình thiết bị bảo mật 
thay đổi mỗi phút, vui lòng nhập dãy số 
hiển thị trên màn hình tại thời điểm 
đăng nhập
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Bước 5:    Thay đổi mật khẩu
                   đăng nhập

•  Thay đổi mật khẩu đăng nhập của 
   Quý khách trong lần đăng nhập
   đầu tiên 
•  Chọn [Chấp nhận]

Bước 4:   Đọc và Chấp nhận
                  [Điều kiện và Điều khoản]

Ghi chú:
Đối với lần đăng nhập đầu tiên

Bước 6:    Đăng nhập thành công

Trang Ngân hàng trực tuyến sẽ 
xuất hiện khi Quý khách đăng nhập 
thành công    
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Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến ANZ Việt Nam

Chào mừng Quý khách đến với 
Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến ANZ 
Việt Nam

Ghi chú:
Chức năng bị giới hạn từ 22:00
đến 03:40 sáng vào các ngày làm việc

A) Truy vấn
Truy vấn thông tin các tài khoản 
được liên kết với Ngân hàng trực 
tuyến bao gồm tài khoản thanh toán, 
tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

1. Số dư tài khoản
Kiểm tra số dư tài khoản, và xem chi 
tiết các giao dịch (sao kê tài khoản) 
trong vòng 12 tháng.

•  Bước 1 - Chọn ‘Truy vấn’

•  Bước 2 - Chọn [Số dư tài khoản]

•  Bước 3 - Chọn tài khoản muốn xem  
   chi tiết giao dịch, chọn [Chi tiết]

•  Bước 4: Chọn ngày tháng muốn xem 
   chi tiết giao dịch

Ghi chú:
•  Để in sao kê, chọn nút [Chiết xuất] để tải 
   lịch sử giao dịch theo định dạng Excel 
   hoặc CSV
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2. Yêu cầu thẻ tín dụng
Ghi Chú: Dành riêng cho khách hàng 
sử dụng thẻ tín dụng của ANZ Vietnam

2.1 Để xem dư nợ cuối kỳ, tổng 
thanh toán tối thiểu và ngày 
đến hạn

•  Bước 1: Chọn ‘Truy vấn’

•  Bước 2: Chọn  [Thẻ tín dụng]

2.2 Để xem chi tiết giao dịch chưa 
đến kỳ thanh toán
  
•  Bước 1: Vào mục ‘Truy vấn’

•  Bước 2: Chọn [Thẻ Tín dụng]

•  Bước 3: Chọn tài khoản thẻ muốn  
   xem chi tiết giao dịch (áp dụng cho 
   khách đang có hơn 1 tài khoản thẻ
   tín dụng)

•  Bước 4: Chọn [Chi tiết]

•  Bước 5: Chọn thẻ muốn xem giao
   dịch [Số Thẻ]*

Ghi chú:
(*) Đối với khách hàng có thẻ phụ
- Để in chi tiết giao dịch, chọn nút
  [Chiết xuất] để tải lịch sử giao dịch
  theo định dạng Excel hoặc CSV
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2.3 Liên kết Thẻ tín dụng với 
Ngân hàng trực tuyến

Làm theo chỉ dẫn ở trang đầu tiên:**

•  Bước 1: Chọn [Liên kết Thẻ tín dụng 
   với Ngân hàng trực tuyến]

•  Bước 2: Điền vào mẫu đăng ký

•  Bước 3: Chọn [Gửi]

Ghi chú:
(**) Đối với Khách hàng sử dụng Thẻ tín  
      dụng và chưa liên kết với Dịch vụ
      Ngân hàng trực tuyến
-    Đăng ký có hiệu lực sau 1 ngày làm việc 
      nếu thông tin đăng ký chính xác

B)  Chuyển tiền

1. Tất cả các chức năng chuyển tiền 
được thực hiện qua 3 bước:

•  Bước 1: Nhập các thông tin chi tiết  
   của giao dịch, chọn [Gửi]

•  Bước 2: Kiểm tra chi tiết giao dịch, 
   chọn [Xác nhận]

•  Bước 3: Yêu cầu được hoàn tất
(Số hiệu giao dịch và tình trạng giao dịch
sẽ cập nhật sau khi giao dịch được gửi tới 
Ngân hàng thành công)

Gợi ý:
Bằng cách chọn “Lưu mẫu biểu” Quý khách 
có thể lưu lại những chi tiết của giao dịch 
vừa thực hiện khi xác lập loại giao dịch 
tương tự cho các lần kế tiếp.
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2. Thanh toán hóa đơn
Tính năng này giúp Quý khách thực 
hiện giao dịch thanh toán hóa đơn
điện, nước, điện thoại, Internet, lên 
đến 20 nhà cung cấp dịch vụ. Vui lòng 
đọc kỹ hướng dẫn và ghi chú hiển thị 
trên màn hình.

•  Bước 1: Chọn tài khoản VND cần 
   trích tiền 

•  Bước 2: Chọn nhà cung cấp 
   trong danh sách có sẵn

•  Bước 3: Nhập số tham chiếu
   (Ví dụ: ‘0902123123’ khi thanh 
   toán thuê bao MobiFone trả sau)

•  Bước 4: Nhập số tiền
( Vui lòng tham khảo số tiền trên hóa 
đơn và chỉ dẫn trên màn hình )

•  Bước 5: Chọn [Bây giờ] hoặc 
   [Một lần]

(Số hiệu giao dịch và tình trạng giao dịch
sẽ xuất hiện sau khi giao dịch được gửi tới 
Ngân hàng thành công)
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C) Yêu cầu

1.Tiền gửi có kỳ hạn
Dịch vụ bao gồm mở tài khoản và thay 
đổi thông tin tài khoản tiền gửi có kỳ 
hạn.

1.1 Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

•  Bước 1: Chọn ‘ Yêu cầu’

•  Bước 2: Chọn [Áp dụng đối với 
   tiền gửi có kỳ hạn]

•  Bước 3: Điền thông tin chi tiết, 
   chọn [Gửi]

1.2 Thay đổi thông tin tài khoản 
tiền gửi có kỳ hạn

•  Bước 1: Chọn 'Yêu cầu'

•  Bước 2: Chọn [Thay đổi thông tin  
   tiền gửi có kỳ hạn của bạn]

•  Bước 3: Chọn [Duy trì] hoặc 
   [Tất toán] 
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D) Cập nhật thông tin cá nhân
Quý khách có thể linh hoạt thay đổi 
hoặc cập nhật thông tin cá nhân bất 
cứ lúc nào trong suốt quá trình sử 
dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến.

1. Thay đổi mật khẩu
Thông tin Mật khẩu của Quý khách 
nên được Bảo mật và thay đổi thường 
Xuyên

•  Bước 1: Chọn 'Đổi mật khẩu'

•  Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại 
   và mật khẩu mới

•  Bước 3: Chọn [Cập nhật] 
   (Màn hình Thông báo  “Mật khẩu 
   của bạn đã được đổi” sẽ xuất hiện)

2. Thay đổi ngôn ngữ

•  Bước 1: Chọn [Đổi ngôn ngữ]

•  Bước 2: Chọn [Ngôn ngữ] 

Đăng xuất

Để bảo mật thông tin Quý khách
nên đăng xuất sau mỗi lần sử dụng
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