HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ACB ONLINE - KHDN

1. Đăng nhập:
Ngay sau khi truy cập vào website ACB Online – ACB - iBanking, chương trình cho khách hàng
chọn loại giao dịch để đăng nhập như sau:

Nhấp chọn nút “Đăng nhập” vào trang ACB Online – Khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng lần lượt nhập vào thông tin:
- Nhập tên truy cập.
- Nhập mật khẩu đăng nhập
Sau đó nhấp chọn nút “Đăng nhập” để đăng nhập.
Trang chủ ACB Online - ACB - iBanking sau khi đăng nhập:
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Chọn “Thoát” để thoát khỏi màn hình giao dịch trực tuyến của ACB online
2. Bán ngoại tệ cho ACB
Tính năng này cho phép Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ có thể bán
ngoại tệ trực tiếp cho ACB và chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ của Khách hàng.
Để thực hiện được giao dịch bán ngoại tệ, người dùng cần thực hiện các bước sau:


 Bước1: Đăng ký tài khoản thụ hưởng trong hệ thống ACB là TGTT VNĐ của Khách
hàng

 Bước 2: Thực hiện giao dịch bán ngoại tệ


Từ trang chủ ACB online, Khách hàng chọn <Kinh doanh ngoại tệ>  <Bán ngoại tệ cho
ACB> Tùy vào số lượng bán ngoại tệ của Khách hàng được phân thành 2 loại: loại áp dụng tỷ
giá niêm yết của ngân hàng và loại áp dụng tỷ giá thỏa thuận giữa Khách hàng với nhân viên
ACB.
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 Loại 1: Áp dụng tỷ giá niêm yết của ngân hàng

Khách hàng thực hiện:
-

Chọn tài khoản trích tiền: TK đơn vị trả tiền là tài khoản ngoại tệ của Khách hàng, những tài
khoản này phải đăng ký trước tại quầy

-

Chọn tài khoản nhận tiền: TK đơn vị nhận tiền là tài khoản VND của Khách hàng, những tài
khoản này phải đăng ký trước tại mục đăng ký tài khoản thụ hưởng trong ACB
Nhập số lượng ngoại tệ cần bán
Xuất hiện phần tỷ giá
Thành tiền là số tiền thu được bằng VND theo tỷ giá
Chọn phương thức xác thực.
Chọn “Đồng ý” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch

-

Tại trang xác nhận, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin Khách hàng đã soạn ở bước trước, sau
đó nhập mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.
 Loại 2: Áp dụng tỷ giá thỏa thuận giữa Khách hàng với nhân viên giao dịch
Đối với trường hợp Khách hàng bán ngoại tệ với số lượng lớn, Khách hàng phải liên hệ với
CN/PGD ACB để thương lượng tỷ giá mua bán. Sau khi thỏa thuận tỷ giá với nhân viên, Khách
hàng vào màn hình bán ngoại tệ nhập các thông tin sau:
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Khách hàng thực hiện:
-

Chọn tài khoản trích tiền: TK đơn vị trả tiền là tài khoản ngoại tệ của Khách hàng, những tài
khoản này phải đăng ký trước tại quầy
Chọn tài khoản nhận tiền: TK đơn vị nhận tiền là tài khoản VND của Khách hàng, những tài
khoản này phải đăng ký trước tại mục đăng ký tài khoản thụ hưởng trong ACB
Nhập số lượng ngoại tệ cần bán
Chọn chi nhánh muốn thoả thuận tỷ giá ngoại tệ.
Chọn nhân viên muốn thoả thuận tỷ giá ngoại tệ.
Nhập tỷ giá đã thoả thuận với nhân viên ACB.
Chọn phương thức xác thực.
Chọn “Đồng ý” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch

Tại trang xác nhận, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin Khách hàng đã soạn ở bước trước, sau
đó nhập mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.
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3. Liệt kê giao dịch bán ngoại tệ
Để kiểm tra liệt kê giao dịch bán ngoại tệ, Khách hàng chọn Menu: <Kinh doanh ngoại tệ> 
<Bán ngoại tệ cho ACB> <Liệt kê giao dịch>
Khi nhân viên ACB đồng ý tỷ giá thoả thuận, giao dịch chuyển sang trạng thái “Giao dịch
đang xử lý.”

Khi nhân viên từ chối tỷ giá thoả thuận, giao dịch chuyển sang trạng thái “Giao dịch hủy do
không thoả thuận được tỷ giá.”
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Trường hợp thực hiện lại giao dịch, Khách hàng chọn “Thực hiện lại giao dịch” để thỏa
thuận lại tỷ giá.

Khách hàng thực hiện:
-

Nhập lại tỷ giá thoả thuận mới
Chọn phương thức xác thực
Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình tóm lượt giao dịch

Tại trang xác nhận, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin Khách hàng đã soạn ở bước trước,
sau đó nhập mật khẩu xác nhận để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.
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