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1.  iới thiệu   ch vụ 

1.1.                           Là dịch vụ ngân hàng trực tuyến do 

Agribank cung cấp, cho phép Quý khách hàng thực hiện giao dịch với Agribank 

thông qua kênh Internet.  

1.2. Các d ch v  Internet Banking cung cấp: 

- Dịch vụ phi tài chính: Tra cứu thông tin tài khoản: Danh sách tài khoản mở 

tại Agribank; số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi…; Tra cứu lịch sử giao 

dịch. 

- Dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống Agribank; Chuyển khoản 

liên ngân hàng; Mở/Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến. 

- Dịch vụ thanh toán: Thanh toán hóa đơn (hóa đơn tiền điện, nước, viễn 

thông, học phí…); Nộp thuế điện tử; Nạp tiền vào ví điện tử,… 

2.  i u  iện sử  ụng   ch vụ 

a) Quý khách có tài khoản thanh toán bằng VND mở tại Agribank. 

b) Quý khách đăng ký dịch vụ và chấp nhận các Điều khoản, điều kiện sử 

dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank. 

c) Quý khách không được phép chỉnh sửa, hủy các giao dịch đã được 

chuyển đến hệ thống điện tử của Agribank. 

3. Hướng dẫn d ch vụ 

3.1. Đă     ập, đă   xuất 

3.1.1. Đăng nhập:  

- Bước 1: Quý khách đăng nhập dịch vụ Internet Banking của Agribank tại 

địa chỉ: https://ibank.agribank.com.vn. (sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Google 

Chrome) 

 

 

 

https://ibank.agribank.com.vn/
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- Bước 2: Quý khách nhập các thông tin đăng nhập bao gồm: 

+ Tên đăng nhập: Do Agribank cung cấp khi Quý khách đăng ký sử dụng 

dịch vụ Internet Banking. Quý khách không được phép thay đổi tên đăng nhập. 

+ Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu đăng nhập lần đầu do Agribank cung cấp 

khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ. Để đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng 

dịch vụ, hệ thống yêu cầu Quý khách đổi mật khẩu ngay lần đầu tiên đăng nhập. 

Quý khách vui lòng thay đổi mật khẩu để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Thông 

tin chi tiết về đổi mật khẩu Quý khách vui lòng xem tại mục 3.1.3. Đổi mật khẩu. 

+ Mã xác thực: Quý khách vui lòng nhập dãy ký tự được hiển thị ngay cạnh 

ô Mã xác thực. 

- Bước 3: Quý khách chọn  để truy cập và sử dụng dịch 

vụ. 

Lưu ý   

- Tên đăng nhập do Agribank cung cấp cho Quý khách hàng có độ dài tối 

thiểu 06 ký tự; không sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự 

trong bảng chữ cái, chữ số; không phân biệt chữ hoa, chữ thường.  

- Mật khẩu đăng nhập có độ dài tối thiểu 06 ký tự (bao gồm chữ và số), có 

chứa chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt.  

- Mã xác thực và mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. 
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- Trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet Banking, Quý khách cần giữ bí 

mật tên đăng nhập và mật khẩu; thường xuyên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an 

toàn thông tin, giao dịch. Thời hạn hiệu lực của mật khẩu tối đa là 12 tháng. 

- Trường hợp Quý khách nhập sai mật khẩu đăng nhập 05 lần liên tiếp, hệ 

thống sẽ tự động khóa tên đăng nhập. Để mở khóa tên đăng nhập, Quý khách vui 

lòng đến các điểm giao dịch của Agribank để mở lại tên đăng nhập. 

3.1.2. Đăng xuất: 

Quý khách chọn  tại màn hình đăng nhập hoặc 

tại màn hình giao dịch để thoát khỏi phiên giao dịch hiện tại. 

 

3.1.3. Đổi mật khẩu:  

- Bước 1: Quý khách chọn mục  : Để thay đổi mật khẩu 

và nhập các thông tin sau: 

+ Mật khẩu: Do ngân hàng cung cấp (đối với lần đăng nhập đầu tiên) hoặc 

mật khẩu hiện tại Quý khách đang sử dụng (đối với các lần đăng nhập tiếp theo). 

+ Mật khẩu mới: Do Quý khách tự đặt và đảm bảo có độ dài tối thiểu 06 ký 

tự (bao gồm cả chữ và số), có chứa chữ hoa, chữ thường và các ký tự đặc biệt. 

+ Xác nhận mật khẩu mới: Quý khách lưu ý nhập lại chính xác mật khẩu 

mới. 

- Bước 2: Quý khách chọn  để hoàn tất. 
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+ Trường hợp mật khẩu cũ không chính xác: Hệ thống thông báo “Mật khẩu 

cũ không chính xác.” 

+ Trường hợp mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không trùng nhau: 

Hệ thống thông báo “Hai mat khau khong trung nhau”. 

+ Trường hợp mật khẩu mới không đảm bảo yêu cầu tối thiểu 06 ký tự: Hệ 

thống thông báo “Mat khau phai nhieu hon 6 ky tu”. 

 

3.2. D ch v  phi tài chính 

3.2.1. Vấn tin tài khoản: 

- Bước 1: Quý khách chọn Vấn tin tài khoản tại mục Thông tin tài khoản 

để vấn tin thông tin về tài khoản của Quý khách tại Agribank. 

- Bước 2: Quý khách chọn tài khoản muốn vấn tin trong danh sách Tài 

khoản lựa chọn.  
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- Bước 3: Quý khách chọn  

 

3.2.2. Lịch sử giao dịch: 

- Bước 1: Quý khách chọn L ch sử giao d ch tại mục Thông tin tài khoản 

và chọn tài khoản trong danh sách Tài khoản lựa chọn hoặc chọn 

 tại màn hình Vấn tin tài khoản. 

- Bước 2: Quý khách chọn khoảng thời gian cần vấn tin tại mục Từ ngày và 

 ến ngày. 

Lưu ý  Quý khách có thể truy vấn Lịch sử giao dịch trong vòng 01 (một) 

năm trước thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khoảng thời gian truy vấn Từ ngày… Đến 

ngày không quá 31 ngày. 

- Bước 3: Quý khách chọn  để hiển thị thông tin giao 

dịch của tài khoản.  

- Bước 4: Quý khách chọn  để xem chi tiết về giao dịch. 

- Bước 5: Quý khách chọn để xuất dữ liệu thông tin 

giao dịch ra file định dạng Excel. 
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3.3. D ch v  thanh toán 

a) Chức năng: cho phép Quý khách thực hiện các giao dịch thanh toán cho 

đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Agribank như: thanh toán hóa đơn, nộp thuế 

điện tử, nạp tiền ví điện tử… 

b) Thao tác: 

- Bước 1: Quý khách chọn Thanh toán hóa đơn tại mục Thanh toán. 

- Bước 2: Chọn tài khoản thanh toán và loại dịch vụ cần thanh toán. 

+ Quý khách chọn tài khoản trích nợ trong danh sách tài khoản tại mục Tài 

khoản lựa chọn. Hệ thống tự động hiển thị số dư khả dụng tài khoản của Quý 

khách có thể thực hiện giao dịch. 

+ Quý khách chọn dịch vụ cần thanh toán (tiền điện, tiền nước, cước viễn 

thông, học phí, ví điện tử…) tại mục Loại d ch vụ thanh toán. 

+ Quý khách nhấn   để tạo lệnh thanh toán. 

- Bước 3: Tạo lệnh thanh toán, Quý khách thực hiện như sau: 

+ Chọn Nhà cung cấp d ch vụ: Đơn vị Quý khách cần thanh toán hóa đơn. 

+ Nhập mã khách hàng tại mục Mã tra cứu: Mã khách hàng đối với thanh 

toán tiền điện, nước; Mã sinh viên hoặc chứng minh thư đối với thanh toán học 

phí; Mã khách hàng và số điện thoại đối với thanh toán cước viễn thông… Hệ 

thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của mã khách hàng được nhập.  
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+ Chọn  để thực hiện giao dịch.  

 

- Bước 4: Xác thực giao dịch. 

+ Hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán, Quý khách kiểm tra thông tin 

giao dịch. 

+ Quý khách chọn  để nhận mã xác thực (mã OTP).  

- Bước 5: Xác nhận thanh toán 

+ Quý khách nhập mã OTP được tạo ra bằng phương thức xác thực đã đăng 

ký với Agribank. Trường hợp Quý khách nhập sai mã OTP hoặc quá thời gian hiệu 

lực của mã OTP, giao dịch sẽ không được thực hiện, Quý khách quay lại Bước 1 

để thực hiện lại giao dịch. 

+ Quý khách chọn  để hoàn tất giao dịch. 

3.4. D ch v  tài chính 

3.4.1. Chuyển khoản trong hệ thống Agribank.  

a) Chức năng: Cho phép Quý khách thực hiện giao dịch chuyển tiền giữa 

các tài khoản thanh toán VND trong cùng hệ thống Agribank. 

b) Lập giao dịch 

- Bước 1: Quý khách chọn Lập giao d ch tại mục Chuyển khoản trong hệ 
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thống 

- Bước 2: Lập giao dịch, Quý khách thực hiện như sau: 

+ Chọn tài khoản trích nợ trong danh sách Tài khoản chuyển. 

+ Nhập số Tài khoản thụ hưởng. 

+ Nhập số tiền cần chuyển khoản tại mục Số ti n bằng số. Hệ thống sẽ tự 

động hiển thị Số ti n bằng chữ. 

+ Nhập nội dung chuyển tiền tại mục Nội dung (tối đa 210 ký tự, không sử 

dụng tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt) 

+ Hệ thống tự động hiển thị loại phương thức xác thực Quý khách đã đăng 

ký với Agribank. 

+ Chọn  để giao dịch. 

 

- Bước 3: Xác nhận chuyển khoản 

+ Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch. Quý khách kiểm tra thông tin giao 

dịch và nhập Mã OTP tạo ra bằng phương thức xác thực đã đăng ký với Agribank. 

Trường hợp Quý khách nhập sai mã OTP hoặc quá thời gian hiệu lực của mã OTP, 

giao dịch sẽ bị hủy, Quý khách quay lại Bước 1 để thực hiện lại giao dịch. 

+ Quý khách chọn  để thực hiện giao dịch. 
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+ Hệ thống sẽ tự động thực hiện và hạch toán giao dịch sau khi Quý khách 

xác nhận giao dịch. Giao dịch thực hiện thành công, hệ thống hiển thị thông báo 

“Chuyển khoản thành công” 
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+ Quý khách chọn  để hoàn tất giao dịch. 

+ Quý khách chọn  để in ra kết quả giao dịch. 

c) Tra cứu trạng thái giao dịch 

- Bước 1: Quý khách chọn Tra cứu trạng thái giao d ch tại mục Chuyển 

khoản trong hệ thống. 

 

- Bước 2: Quý khách nhập các thông tin để tra cứu: 

+ Chọn khoảng thời gian cần truy vấn giao dịch tại mục Từ ngày và  ến 

ngày và nhập thông tin hoặc chọn trong danh sách ngày tháng năm.  

+ Chọn  để thực hiện tra cứu. Hệ thống hiển thị các 

giao dịch theo thông tin tra cứu Quý khách đã lựa chọn. 
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+ Chọn  để quay về trang trước hoặc  để chuyển sang trang kế 

tiếp. 

3.4.2. Mở/Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến 

a) Chức năng: Cho phép Quý khách mở/đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến, 

tra cứu danh sách tài khoản tiền gửi trực tuyến. 

b) Mở tài khoản tiền gửi trực tuyến  

- Bước 1: Quý khách chọn Mở tài khoản TGTrT trong mục Ti n gửi trực 

tuyến. Hệ thống hiển thị màn hình như sau: 
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- Bước 2: Quý khách nhập các thông tin để lập lệnh như sau: 

+ Chọn Loại hình ti n gửi: Hệ thống mặc định là Tiền gửi trực tuyến. 

+ Chọn Tài khoản thanh toán: là tài khoản trích nợ để mở tài khoản tiền 

gửi trực tuyến. Hệ thống tự động hiển thị số dư khả dụng tài khoản của Quý khách 

đã lựa chọn có thể thực hiện giao dịch.  

+ Chọn Kỳ hạn gửi: chọn kỳ hạn gửi phù hợp trong danh sách. 

+ Nhập số tiền muốn gửi bằng số tại mục Số ti n (tối thiểu 1.000.000VND). 

Hệ thống sẽ tự động hiển thị Số ti n bằng chữ. 

+ Chọn Chỉ th  đáo hạn: Tự động gia hạn gốc/ Tự động gia hạn gốc và lãi/ 

Tự động tất toán khi đến hạn. 

+ Quý khách vui lòng đọc điều khoản, điều kiện Tài khoản tiền gửi trực 

tuyến trên Internet Banking của Agribank và chọn ô Tô  đã đọ   à đồng ý với các 

đ ều khoả , đ ều kiện của Agribank. 

+ Chọn  để tiếp tục giao dịch 

 

- Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch, Quý khách kiểm tra thông 

tin và xác thực giao dịch như sau:  

+ Nhập mã OTP tạo ra bằng phương thức xác thực đã đăng ký với 

Agribank. Trường hợp nhập sai mã OTP hoặc quá thời gian hiệu lực của mã OTP, 

giao dịch sẽ không được thực hiện, Quý khách quay lại Bước 1 để thực hiện lại 
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giao dịch. 

 

+ Chọn  để hoàn tất giao dịch. Giao dịch thực hiện thành công, 

hệ thống hiển thị thông báo như sau: 

 

c) Tra cứu danh sách tài khoản tiền gửi trực tuyến 

- Bước 1: Quý khách chọn Danh sách tài khoản tại mục Ti n gửi trực 

tuyến để xem danh sách các tài khoản tiền gửi trực tuyến đã mở. 

- Bước 2: Quý khách tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi trực tuyến như sau: 

+ Chọn Trạng thái tài khoản tiền gửi trực tuyến “Đang hoạt động” hoặc 

“Đã tất toán”  

+ Chọn  để thực hiện tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị các tài 

khoản tiền gửi trực tuyến Quý khách cần tra cứu theo trạng thái Quý khách đã lựa 

Tìm kiếm 
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chọn. 

+ Quý khách chọn  để xem thông tin chi tiết của từng tài khoản tiền 

gửi trực tuyến. 

 

d) Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến 

- Bước 1: Quý khách chọn Danh sách tài khoản tại mục Ti n gửi trực 

tuyến để tra cứu danh sách các tài khoản tiền gửi trực tuyến ở trạng thái “Đang 

hoạt động”, chọn tài khoản tiền gửi trực tuyến cần đóng và chọn . 

 
- Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản trực tuyến Quý khách đã lựa 



      Hướng dẫn sử dụng Internet banking cho khách hàng cá nhân 

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Chăm sóc, Hỗ trợ Quý khách 1900 55 88 18 15 
 

chọn. Quý khách kiểm tra thông tin tài khoản và chọn  

 
- Bước 3: Để xác thực giao dịch, Quý khách thực hiện: 

+ Nhập mã OTP tạo ra bằng phương thức xác thực đã đăng ký với Agribank 

để xác thực giao dịch. Trường hợp nhập sai mã OTP hoặc quá thời gian hiệu lực 

của mã OTP, giao dịch sẽ không được thực hiện, Quý khách quay lại Bước 1 để 

thực hiện lại giao dịch. 

+ Chọn  để hoàn tất giao dịch. Hệ thống hiển thị thông 

báo đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến thành công. 
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