
Hướng dẫn chuyển tiền tới số điện thoại  

- Bước 1: Khách hàng đăng nhập dịch vụ VietinBank iPay (web) 

 

- Bước 2: Chọn dịch vụ “Chuyển tiền tới số điện thoại” tại Menu trái 

 

- Bước 3: Chọn “Tạo mã rút tiền” 



 

- Bước 4: Nhập các thông tin tại form “Thông tin giao dịch”: 

 

+ Tài khoản chuyển: khách hàng lựa chọn tài khoản nguồn để thực hiện giao dịch (tài khoản thẻ 

ATM hoặc tài khoản thanh toán CA). 

+ Số dư khả dụng: hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin số dư khả dụng của tài khoản mà 

khách hàng lựa chọn. 

+ Số điện thoại người nhận: khách hàng nhập số điện thoại của người nhận tiền. 



** Lưu ý: số điện thoại của người nhận này sẽ nhận được tin nhắn SMS thông báo Mã số bí mật 

sau khi giao dịch Chuyển tiền tới số điện thoại thành công. 

+ Người nhận tiền: khách hàng nhập tên người nhận tiền 

+ Số tiền chuyển: khách hàng nhập số tiền sẽ chuyển cho người nhận tiền 

** Lưu ý: Số tiền chuyển phải là bội số của 10,000 VNĐ và nhỏ hơn hoặc bằng 3,000,000 VNĐ 

+ Nội dung chuyển khoản: khách hàng nhập nội dung giao dịch. 

- Bước 5: Nhấn “Chấp nhận”, hệ thống sẽ chuyển sang form “Xác nhận giao dịch” 

 

- Bước 6: Khách hàng xác nhận các thông tin giao dịch, nhấn “Chấp nhận” để tiếp tục giao dịch 

hoặc “Quay lại” để trở lại form “Nhập thông tin giao dịch”. 



 

- Bước 7: Nhập OTP và ấn “Chấp nhận” để hoàn tất giao dịch 

 

- Bước 8: Gửi “Mã bí mật 2” được thông báo tại màn hình iPay và VietinBank gửi qua tin nhắn 

SMS cho người nhận tiền để thực hiện rút tiền không dùng thẻ tại máy ATM. 

 


