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Khái niệm Ứng dụng ngân hàng di động VIB
(VIB Mobile Native App)

 
Ứng dụng Ngân hàng di động VIB là ứng dụng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho dòng điện 

thoại di động thông minh có sử dụng hệ điều hành iOS, Android và Windows Phone cung cấp cho 
Quý khách một cách thức giao dịch mới an toàn và tiện lợi.

 Quý khách chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại là có thể sử dụng các tính năng
đa dạng và hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của Quý khách.



Điều kiện sử dụng dịch vụ 

Ứng dụng ngân hàng di động VIB sử dụng được trên các thiết bị sau Điện 

thoại di động iPhone có hệ điều hành iOS 6.0 trở lên, Điện thoại di động 

có hệ điều hành Android 2.3 trở lên, Điện thoại di động có hệ điều hành 

Windows Phone 8.0 trở lên.

Nếu có nhu cầu thực hiện các giao dịch tài chính, Quý khách cần có:

• Tài khoản thanh toán đang hoạt động tại VIB. 

• Tài khoản đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử cùng với thiết bị bảo 

mật hoặc đăng ký nhận mã bảo mật qua SMS. 

• Nếu Quý khách đã có tài khoản đăng nhập ngân hàng điện tử VIB 

thì không cần đăng ký thêm tài khoản đăng nhập ứng dụng ngân 

hàng di động. Quý khách chỉ cần đăng ký duy nhất một lần để sử 

dụng cho cả hai dịch vụ. 



4 - hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng di động VIB 

Thanh toán hóa đơn theo lô
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Với tính năng thanh toán hóa đơn theo lô, Quý khách có thể thanh toán nhiều hóa đơn cùng lúc. Bên cạnh đó, khi có hóa đơn đến hạn, Quý khách 
sẽ được thông báo để chủ động thanh toán và quản lý chi tiêu của mình.



5 - hướng dẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng di động VIB 

Thanh toán hóa đơn theo lô
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Nhập mã bảo mật (OTP)
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