Hướ
ớng dẫn
n sử dụn
ng thẻ AT
TM và ttài khoảản
tạ
ại ACB
Tiện ích:
–
Rút tiền
t mặt tại hơn
h 14,000 máy
m ATM có
ó biểu tượngg Napas và V
VNBC trên tooàn quốc.
–
Than
nh toán hàng
g hóa, dịch vụ
ụ tại các đơn
n vị chấp nhhận thẻ có biểểu tượng Naapas và VNB
BC
–
Thựcc hiện các giiao dịch chuy
yển khoản/v
vấn tin số dư//sao kê giao dịch trực tiếếp trên ATM
M của
A
ACB
–
Sử dụng các dịch
h vụ tiện ích: ACB onlin
ne, Contact C
Center 24/7,...
–
KH sử
s dụng tiền trực tiếp từ TK TGTT VND
V
chủ độộng hơn trongg chi tiêu
–
Ưu đãi
đ cho sinh viên (mua sáách ở các nh
hà sách trên m
mạng, mua hhàng tại webb liên kết vớii ACB)
–
Riên
ng đôi với thẻẻ sinh viên barcode:
b
thựcc hiện các thhủ tục thanh toán học phhí nhanh chónng, dễ
ddàng tại các Trường có lắp
l đặt máy POS chấp nh
hận thẻ
Đ
Đóng tiền học
h phí tại quầy
q
–
NNH
HP đến quầy giao dịch củ
ủa ACB yêu cầu thanh tooán học phí cho trường
–
NNH
HP cung cấp cho Teller th
hông tin đón
ng học phí baao gồm: Họ tên sinh viênn, Mã số sinnh viên,
ttên trường.
Đ
Đóng tiền học
h phí tại ACB
A
online
–
NNH
HP đăng nhập
p vào trang online.acb.c
o
om.vn

–

Chọn
n: giao dịch ngân hàng trrực tuyến ch
ho cá nhân

–
Tại tab
t Thanh toán dịch vụ: Chọn
C
Thanh
h toán học phhí
+ Mục “Nhó
óm trường” chọn
c
“Đại họ
ọc”
+ Mục “Trường”chọn “Đ
Đại học Ngo
oại thương”
+ Mục “Mã học viên” nh
hập mã số siinh viên

–
Nếu chọn trường
g, mã số sinh
h viên đúng: màn hình hiiển thị thôngg tin bên dướ
ới
B1: Mục “C
Chọn tài kho
oản trích tiền
n” chọn số tàài khoản cần trích tiền
B2: Mục “C
Công nợ sinh
h viên” màn hình sẽ tự động
đ
hiển thịị nội dung: H
Học kỳ, học pphí, nội dunng thu
B3: Nút cheeck: Chọn dò
òng học phí cần thanh to
oán (NNHP ccó thể chọn từng dòng hhoặc chọn tấtt cả)
B4: Chọn phương
p
thức xác thực và bấm xác nh
hận

