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1. Đăng nhập dịch vụ GP.Bank Internet Banking 
Khách hàng truy cập vào hệ thống Internet Banking của GP.Bank tại địa chỉ: 

http://www.ib.gpbank.com.vn và thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

 

2. Sử dụng dịch vụ Internet Banking: 
Truy vấn số dư tài khoản thanh toán: 

Hệ thống sẽ tự động liệt kê tất cả các số tài khoản thanh toán của khách hàng, và số dư 

tuơng ứng của từng tài khoản.   

 

 
 

 
 
 
 
 

Nhập Customer ID 
(Số CIF, 8 số) 

Nhập mật khẩu 
truy cập 

Nhập ký tự xác 
thực 
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2.1 Tra cứu sổ phụ tài khoản: 
Chức năng sổ phụ tài khoản cho phép khách hàng có thể xem lại lịch sử giao dịch của tài 

khoản trong một khoảng thời gian bất kỳ.  Để sử dụng chức năng này khách hàng làm theo 

các bước sau: 

 
 
2.2 Chuyển tiền qua thẻ: 
Chức năng chuyển tiền qua thẻ cho phép khách hàng có thể chuyển tiền nội bộ hoặc liên 

ngân hàng tức thời từ thẻ ATM của GP.Bank tới các chủ thẻ ATM các ngân hàng có liên 

kết với GP.Bank. Đồng thời, Chủ thẻ GP.Bank cũng có thể nhận tiền chuyển đến từ các 

chủ thẻ Ngân hàng khác: 

 

1. Chọn sao 
kê sổ phụ 

2. Chọn tài khoản cần sổ phụ 

3. Chọn ngày cần xem sổ phụ 

1. Chọn chức năng 
chuyển tiền qua thẻ ở 
menu trái

2. Chọn số thẻ nguồn 

3. Nhập số tiền 
cần chuyển 

5. Nhập số thẻ đích (thẻ 
chuyển đến) hoặc chọn theo 
danh sách người nhận đã 
chuyển thành công từ trước 

4. Nhập nội dung 
chuyển tiền 
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Khi giao dịch chuyển tiền thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo thành công. Khách 

hàng có thể in hoặc lưu lại phiếu Xác nhận bút toán: 

 

 

 

 

 

 

Nhập mã bảo mật OTP hệ 
thống gửi tới số điện 
thoại di động của Khách 

Bấm vào đây nếu mã bảo 
mật đã hết hạn hoặc không 
nhận được mã bảo mật 
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2.3 Chuyển khoản nội bộ GP.Bank 

Chức năng chuyển khoản nội bộ GP.Bank cho phép khách hàng có thể chuyển tiền nộ bộ 

giữa các tài khoản thanh toán mở tại GP.Bank. Để sử dụng chức năng này khách hàng làm 

theo các bước sau: 

 

 

 

Khi giao dịch chuyển tiền thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo thành công. Khách 

hàng có thể in hoặc lưu lại phiếu Ủy nhiệm chi: 

1. Chọn chức năng 
Chuyển khoản nội bộ ở 
menu trái

2. Chọn số tài khoản 
nguồn 

3. Nhập số tiền cần 
chuyển 

4. Nhập nộ dung 
chuyển 

5. Nhập số thẻ cần 
chuyển hoặc chọn từ 
danh sách người nhận đã 
chuyển thành công từ 
trước

Nhâp mã bảo mật OTP hệ 
thống gửi tới điện thoại di 
động của Khách hàng 

Bấm vào đây nếu mã bảo mật 
cũ hết hạn hoặc không nhận 
được mã bảo mật. 
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2.4 Chuyển khoản liên ngân hàng: 

Chức năng chuyển khoản liên ngân hàng GP.Bank cho phép khách hàng có thể chuyển 

tiền liên ngân hàng từ tài khoản GP.Bank tới các tài khoản hầu hết các Ngân hàng tại Việt 

Nam: 

 

 

1. Chọn chức năng 
Chuyển khoản liên 
ngân hàng 

2. Chọn số tài khoản 
nguồn 

3. Nhập số tiền  cần 
chuyển 

4. Nhập nội dung 
chuyển 

6. Nhập thông tin 
người nhận (Ngân 
hàng, Tỉnh thành, Chi 
nhánh và số tài khoản, 
tên Chủ tài khoản 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING 
Dành cho khách hàng Cá nhân    

    
Để giải đáp thắc mắc vui lòng gọi 
Call Center: 1800585866-0435149094                                Không phải đầu tiên nhưng phải là tốt nhất 

 Trang 8/12 

 

Khi giao dịch chuyển tiền thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo thành công. Khách 

hàng có thể in hoặc lưu lại phiếu Ủy nhiệm chi: 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập mã bảo mật OTP 
hệ thống gửi tới điện 
thoại di động của Khách 
hàng

Bấm vào đây nếu mã 
bảo mật đã hết hạn hoặc 
không nhận được mã 
bảo mật 

Bấm vào đây để xác 
nhận thực hiện giao 
dịch 
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2.5 Truy vấn giao dịch chuyển tiền: 

 

2.6 Sổ tiết kiệm điện tử: 
2.6.1 Mở sổ tiết kiệm điện tử: 

Bước 1: Trên màn hình GIB, tại Menu bên tay trái, chọn chức năng Mở Sổ tiết kiệm điện tử 

như trên hình vẽ: 

 

Bấm vào 
chức năng 
Truy vấn 

Lựa chọn loại 
giao dịch cần 
truy vấn 

Bấm vào đây để in 
lại chứng từ hoặc 
gửi yêu cầu tra soát 
điện tử. 

2. Lựa chọn tài 
khoản thanh toán để 
mở Sổ tiết kiệm Điện 

3. Lựa chọn kỳ 
hạn gửi 

4. Nhập số tiền cần 
gửi. (Từ 2 triệu đồng 
trở lên) 

5. Nhập ghi 
chú cho  món 
tiền gửi 

1. Bấm Mở sổ 
tiết kiệm diện tử 
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Trường hợp Khách hàng mở Sổ tiết kiệm Điện tử sau thời điểm 

Ngân hàng đã chạy Khóa ngày hoặc ngày lễ, ngày nghỉ: Sổ tiết kiệm của Khách hàng sẽ có 

hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo. 

 
Bước 2: Sau khi bấm vào nút Mở sổ mới, mã bảo mật OTPsẽ được gửi tới điện thoại của 

khách hàng  dưới dạng một tin nhắn SMS, đồng thời GIB sẽ chuyển sang màn hình xác 

nhận như sau: 

 
Bước 3: Khi sổ được mở thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo thành công. Khách 

hàng có thể in hoặc lưu lại màn hình thông tin sổ tiết kiệm mới mở. 

 

 
 

Nhập mã xác 
nhận OTP qua tin 
nhắn vào đây 

Bấm vào đây để sinh lại 
OTP nếu Khách hàng 
không nhận được. 

Bấm vào đây để 
xác nhận 
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2.6.2 Tất toán sổ tiết kiệm điện tử 
Bước 1: Trên màn hình GIB, tại Menu bên tay trái, chọn chức năng Tất toán STK điện tử 

như trên hình vẽ. 

 
  Bước 2: Xác nhận Tất toán Sổ tiết kiệm điện tử: 

 
Bước 3: Khi sổ được tất toán thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo thành công. 

Khách hàng có thể in hoặc lưu lại phiếu tính lãi tiết kiệm. 

 

 
 

Bấm vào đây để Tất 
toán STK điệnt ử 

Hoặc bấm Tất toán ở màn 
hình truy vấn STK 

1.Gõ mật khẩu 
nhận qua tin 
nhắn vào đây 2. Bấm vào đây 

để xác nhận 
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2.7 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm điện tử 
Chức năng này sẽ triển khai trong thời gian ngắn sắp tới. 

2.8 Thương mại điện tử: 
Chức năng này cho phép Khách hàng thực hiện các dịch vụ Giá trị gia tăng gồm: 

2.8.1 Nạp tiền điện thoại trả trước. 

2.8.2 Thanh toán cước điện thoại trả sau. 

2.8.3 Nạp thẻ game. 

2.8.4 Thanh toán cước ADSL. 

2.8.5 Thanh toán cước điện thoại cố định. 

2.8.6 Truy vấn lịch sử thanh toán cước. 

2.8.7 Đăng ký/Kích hoạt dịch vụ thanh toán thẻ online GP.Ecom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


