
Hướng dẫn chuyển đổi sang dịch vụ VCB Digibank 
dành cho khách hàng đang sử dụng VCB-iB@nking của Vietcombank



Quý khách vui lòng truy cập vào website Vietcombank và bấm vào mục 
“Ngân hàng số VCB Digibank” 

NGÂN HÀNG SỐ

Đăng nhập



hoặc nhập đường link trực tiếp: https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/ 
và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết như sau:

https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/



Bước 1
Thực hiện đăng nhập vào dịch vụ, sử dụng tên đăng nhập và 

mật khẩu của dịch vụ VCB-iB@nking hiện tại.

Hướng dẫn giao dịch an toàn
Câu hỏi thường gặp



Bước 2
Tại màn hình chào mừng, lựa chọn Bắt đầu sử dụng.

0451686070307

Được phát tiển trên nền tàng công nghệ số tiên tiến mang đến cho
Quý khách sự an toàn bảo mật trong giao dịch, đồng nhất trong trải nghiệm,

thông minh trong tương tác



Bước 3
Lựa chọn các thông tin đăng nhập cho dịch vụ mới bao gồm:

Từ ngày 16/07/2020, Vietcombank triển khai thử nghiệm chuyển đổi dịch vụ 
VCB-iB@nking thành tên thương hiệu dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank, 
đồng nhất các kênh giao dịch trên ứng dụng di động và trình duyệt web theo 
cùng 01 tên đăng nhập, hạn mức, chính sách phí, phương thức xác thực và 
giao diện trải nghiệm. Quý khách vui lòng thiết lập mật khẩu đăng nhập và làm 
theo hướng dẫn để tiếp tục trải nghiệm dịch vụ đa tiện ích với VCB Digibank. 
Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Số tài khoản mặc định

Nhập địa chỉ email (nếu có)

Tên đăng nhập

0912345678 **************

**************0451686070307

email.gmail.com

Nhập mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Tiếp tục

Tôi đồng ý chuyển đổi tài khoản đăng nhập trên hệ thống VCB Digibank của Vietcombank

Hướng dẫn giao dịch an toàn

Câu hỏi thường gặp

Tên đăng nhập (Là số điện thoại đăng ký tại Vietcombank)
Nhập mật khẩu mới - Chọn số tài khoản mặc định - Nhập email nhận thông báo.



Bước 4
Nhập mã xác nhận gửi về số điện thoại đã đăng ký

Chọn Tiếp tục.

Quý khách vui lòng nhập mã xác nhận đã được 
gửi về số điện thoại 097*****068

Nhập mã xác nhận

Không nhận được mã xác nhận?Gửi lại

Tiếp tục

Hướng dẫn giao dịch an toàn
Câu hỏi thường gặp



Bước 5
Chuyển đổi thành công

0451686070307

Hệ thống hiển thị màn hình trang chủ của dịch vụ VCB Digibank mới, 
Quý khách hãy bắt đầu trải nghiệm dịch vụ.



Hoặc truy cập https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/

Tải ứng dụng VCB Digibank tại


