
 Việc chuyển đổi này chỉ áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng 
hình thức đăng nhập bằng Vân tay/ Face ID  trên ứng dụng VCB-Mobile B@nking 

và cập nhật phiên bản mới nhất từ chính ứng dụng đó 
(không áp dụng cho trường hợp cài đặt mới ứng dụng).

Hướng dẫn chuyển đổi sang dịch vụ VCB Digibank 
thông qua ứng dụng VCB-Mobile B@nking

(trường hợp đăng nhập bằng Vân tay/ Face ID)



Quý khách vui lòng cập nhật ứng dụng Mobile Banking phiên bản mới nhất 
trên chợ ứng dụng Appstore/ Google Play Store 

và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết như sau:



Bước 1
Đăng nhập bằng Vân tay/ Face ID 
đang dùng trên ứng dụng 
VCB-Mobile B@nking

Quên mật khẩu?

Đăng nhập

 

Mật khẩu

NGUYEN VAN A
091…..89

Tìm ATM/ Chi nhánh gần đây

Khách hàng thực hiện quét Vân tay/ 
Face ID đã đăng ký trên ứng dụng 
VCB-Mobile B@nking trước đó.



Bước 2
Hiển thị thông báo chuyển đổi

Shop Bread&Go

Giảm giá 20% tất cả các mặt hàng dịp lễ 
30/4. Giảm thêm 5% khi  thanh toán bằng 
VNPAY QR khi nhập mã...

Quên mật khẩu?

Đăng nhập

 

Mật khẩu

NGUYEN VAN A
091…..89

Tìm ATM/ Chi nhánh gần đây

Từ ngày 16/07/2020, Vietcombank đã
chính thức chuyển đổi dịch vụ VCB-Mobile

B@nking thành tên thương hiệu dịch vụ
VCB Digibank đồng nhất các kênh giao dịch 

trên ứng dụng di động và máy tính PC/ 
Laptop  theo 01 tên đăng nhập. Quý khách

vui lòng làm theo hướng dẫn để tiếp tục
 trải nghiệm dịch vụ đa tiện ích với VCB
 Digibank. Chi tiết liên hệ Hotline 24/7: 

1900545413. Trân trọng cảm ơn 
Quý khách!

Quý khách vui lòng đọc thông báo 
trên màn hình và bấm Đồng ý.



Bước 3
Đặt mật khẩu mới
Quý khách nhập mật khẩu cũ và thiết lập 
mật khẩu mới cho dịch vụ.
Nhập thông tin email để nhận thông báo 
giao dịch. 
Bấm Tiếp tục

00xxxxxxxxxxx123



Bước 4
Xác nhận chuyển đổi
Sau khi nhập các thông tin và đồng ý với 
điều kiện, điều khoản chuyển đổi, Quý khách 
thực hiện nhập mã xác thực đã được gửi đến 
số điện thoại của Quý khách.
Sau đó, bấm Tiếp tục.

1  2  3  4  5  6  



Bước 5
Chuyển đổi thành công 
Sau khi xác thực chuyển đổi thành công, 
Quý khách sẽ được di chuyển đến màn hình 
chính của ứng dụng.

VCB Mobile B@nking



Bước 6
Bắt đầu sử dụng dịch vụ 

Chuyển tiền

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
00xxxxxxxxxxx123

Số dư: …
Quản lý tài khoản

Chuyển tiền
nhanh 24/7

Hoá đơn
tiền điện

Nạp tiền
điện thoại

Hoá đơn
Internet
Hoá đơn
Internet

QR Pay

HÈ TƯNG BỪNG CÙNG

TRÚNG 20 CHUYẾN DU LỊCH ĐI CHÂU ÂU MỖI 
THÁNG ĐẾN HẾT THÁNG 6/2019

VCB - MOBILE B@KING

Quý khách đã thực hiện chuyển đổi thành công 
sang dịch vụ VCB Digibank hoàn toàn mới
và có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.



Sau khi hoàn tất chuyển đổi, 
Quý khách có thể sử dụng Tên đăng nhập/ Mật khẩu mới 

cho cả dịch vụ VCB Digibank trên ứng dụng và dịch vụ VCB Digibank 
trên trình duyệt web tại địa chỉ: https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/



Hướng dẫn chuyển đổi sang dịch vụ VCB Digibank 
thông qua ứng dụng VCB-Mobile B@nking 

(trường hợp đăng nhập bằng mật khẩu thông thường)



Quý khách vui lòng cập nhật ứng dụng Mobile Banking phiên bản mới nhất trên 
chợ ứng dụng Appstore/ Google Play Store 

và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết như sau:



Bước 1
Đăng nhập vào ứng dụng bằng tên 
đăng nhập/ mật khẩu đang sử dụng
Quý khách đăng nhập bằng tên truy cập
(số điện thoại) + mật khẩu đang sử dụng trên 
ứng dụng VCB-Mobile B@nking trước đó.

Bấm Tiếp tục.



Nạp tiền/ Thanh toán hóa đơn

Phí bảo hiểm

Nạp tiền
điện thoại

Cước điện thoại
cố định

Cước truyền
hình cáp

Cước viễn thông
VNPT

Hóa đơn
tiền nước

Nạp tiền
điện tử

Cước di động
trả sau

Hóa đơn
tiền điện

Cước Internet
ADSL

Trạng thái
chuyển tiền

Tiết kiệm

Bước 2
Hiển thị thông báo chuyển đổi

Shop Bread&Go

Giảm giá 20% tất cả các mặt hàng dịp lễ 
30/4. Giảm thêm 5% khi  thanh toán bằng 
VNPAY QR khi nhập mã...

Quên mật khẩu?

Đăng nhập

 

Mật khẩu

NGUYEN VAN A
091…..89

Tìm ATM/ Chi nhánh gần đây

Từ ngày 16/07/2020, Vietcombank đã
chính thức chuyển đổi dịch vụ VCB-Mobile

B@nking thành tên thương hiệu dịch vụ
VCB Digibank đồng nhất các kênh giao dịch 

trên ứng dụng di động và máy tính PC/ 
Laptop  theo 01 tên đăng nhập. Quý khách

vui lòng làm theo hướng dẫn để tiếp tục
 trải nghiệm dịch vụ đa tiện ích với VCB
 Digibank. Chi tiết liên hệ Hotline 24/7: 

1900545413. Trân trọng cảm ơn 
Quý khách!

Quý khách vui lòng đọc thông báo trên 
màn hình và bấm Đồng ý.



00xxxxxxxxxxx123 Bước 3
Đặt mật khẩu mới
Quý khách nhập mật khẩu cũ và thiết lập 
mật khẩu mới cho dịch vụ.
Bấm Tiếp tục.



Bước 4
Xác nhận chuyển đổi
Sau khi nhập các thông tin và đồng ý với 
điều kiện, điều khoản chuyển đổi, Quý khách 
thực hiện nhập mã xác thực đã được gửi đến 
số điện thoại của Quý khách.

Sau đó, bấm Tiếp tục.

1  2  3  4  5  6  



Bước 5
Chuyển đổi thành công 
Sau khi xác thực chuyển đổi thành công, 
Quý khách sẽ được di chuyển đến màn hình 
chính của ứng dụng.

VCB Mobile B@nking



Bước 6
Bắt đầu sử dụng dịch vụ 

Chuyển tiền

TÀI KHOẢN THANH TOÁN
00xxxxxxxxxxx123

Số dư: …
Quản lý tài khoản

Chuyển tiền
nhanh 24/7

Hoá đơn
tiền điện

Nạp tiền
điện thoại

Hoá đơn
Internet
Hoá đơn
Internet

QR Pay

HÈ TƯNG BỪNG CÙNG

TRÚNG 20 CHUYẾN DU LỊCH ĐI CHÂU ÂU MỖI 
THÁNG ĐẾN HẾT THÁNG 6/2019

VCB - MOBILE B@KING

Quý khách đã thực hiện chuyển đổi thành công 
sang dịch vụ VCB Digibank hoàn toàn mới
và có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.



Khóa thẻThanh toán thẻ tín 
dụng

Dịch vụ thẻ khác

Tín dụng/ Dịch vụ thẻ

Mua sắm

T V  NGAY

U I CH O H
Gi m 5% khi mua v  m y bay qua 
ng d ng VCB Mobile B@king

* p d ng khi thanh to n qua QRPay v  nh p m  gi m gi  QR5, t i a 
200,000 VND
** p d ng n ng y 30/6/2019

Đặt vé máy bay Đặt vé xem phim Đặt phòng
khách sạn

Sau khi hoàn tất chuyển đổi, 
Quý khách có thể sử dụng Tên đăng nhập/ Mật khẩu mới 

cho cả dịch vụ VCB Digibank trên ứng dụng và dịch vụ VCB Digibank 
trên trình duyệt web tại địa chỉ: https://vcbdigibank.vietcombank.com.vn/



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

Tải ứng dụng VCB Digibank tại


