
 
 

CÁC NỘI DUNG BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH TRÊN VCB DIGIBANK 

STT Nội dung Bổ sung/điều chỉnh 

01 Thanh toán học phí 
Cập nhật tính năng thống nhất trên hai kênh giao 

dịch web và ứng dụng 

02 Thanh toán phí bảo hiểm Bổ sung 14 Nhà cung cấp dịch vụ 

03 Thanh toán hóa đơn tiền nước 
Bổ sung Công ty cấp nước Hà Nội (VIWACO) 

lên kênh ứng dụng VCB Digibank 

04 Nạp tiền chứng khoán 
Cập nhật tính năng thống nhất trên hai kênh giao 

dịch web và ứng dụng 

05 Giao diện 

Tách menu Thanh toán hóa đơn/Nạp tiền thành 

02 menu riêng biệt trên ứng dụng VCB 

Digibank 

06 Chuyển tiền từ thiện 

Bổ sung tính năng miễn phí chuyển đến các tài 

khoản của tổ chức từ thiện trong danh sách được 

ưu đãi của Vietcombank đối với các loại giao 

dịch: 

o Chuyển tiền tương lai/ định kỳ trong 

Vietcombank 

o Chuyển tiền tương lai/ định kỳ ngoài 

Vietcombank. 

o Chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài Vietcombank 

qua tài khoản. 

07 Dịch vụ thẻ 

─ Hiển thị danh sách các thẻ khóa, hủy. 

─ Tách riêng tính năng kích hoạt thẻ lần đầu ra 

khỏi chức năng mở khóa thẻ trên VCB 

Digibank. 

08 Tiết kiệm 

Cho phép khách hàng là người Việt Nam có tài 

khoản đồng chủ sở hữu với người nước ngoài 

được thực hiện các giao dịch tiền gửi trực tuyến 

đối với các tài khoản thanh toán không phải là 

tài khoản đồng chủ sở hữu. 



 

10 VCBPAY 

Bổ sung chức năng gửi email kết quả giao dịch 

đối với một số loại giao dịch trên VCBPAY như 

sau:  

o Chuyển tiền bạn bè (qua số điện thoại). 

o Chuyển tiền cho người dùng VCB Digibank 

(qua số điện thoại). 

o Gửi quà may mắn. 

o Gửi yêu cầu chuyển tiền. 

11 Điều chỉnh khác 

Bổ sung điều kiện tại một thời điểm khách hàng 

chỉ có thể đăng nhập VCB Digibank trên 01 

kênh (web hoặc ứng dụng). 

 

 


