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1. Hướng dẫn thông tin người sử dụng 
1.1. Người truy vấn: là người sử dụng được phân quyền truy vấn các thông tin về Tài 

khoản GP.IB của Khách hàng. 

1.2. Người lập lệnh: Là Người sử dụng được phân quyền lập lệnh giao dịch trên tài 

khoản của Khách hàng trên dịch vụ GP.IB. Người kiểm soát là Kế toán trưởng/ Phụ 

trách kế toán hoặc người được ủy quyền. 

1.3. Người kiểm soát: Là Người sử dụng được phân quyền kiểm tra, kiếm soát các lệnh 

do Người lập lệnh thực hiện và đẩy lệnh cho Người duyệt lệnh phê duyệt. 
1.4. Người duyệt lệnh: Là Người sử dụng được phân quyền duyệt các lệnh được lập 

bởi Người lập lệnh và đã được duyệt bởi Người kiểm soát, đẩy các lệnh đó đến 

GP.Bank xử lý. Người duyệt lệnh là Chủ tài khoản hoặc người được Chủ tài khoản 

ủy quyền. 
1.5. Người quản trị: Người duyệt lệnh có thể đăng ký thêm quyền quản trị. Người quản 

trị có quyền khóa/yêu cầu mở khóa dịch vụ GP.IB và Người sử dụng. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Quên mật khẩu: Trong trường hợp quên mật khẩu, Quý khách cần đến Điểm giao dịch 

của GP.Bank để đề nghị cấp lại. 

Nhập Customer ID 
(Số CIF, 8 số) Nhập tên đăng 

nhập 

Nhập mật khẩu 
truy cập 

Nhập chuỗi ký tự 
xác thực 

Khách hàng có thể 
sử dụng bàn phím 
ảo để nhập mật 
khẩu 
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Chú ý: Mật khẩu dùng đăng nhập 

hệ thống trong lần đầu tiên là mật 

khẩu được tạo ngẫu nhiên và 

được gửi vào điện thoại di động 

của Quý khách. Vì lý do bảo mật 

Quý khách cần đổi mật khẩu mới 

trước khi thực hiện các giao dịch. 

 

3. Sử dụng dịch vụ Internet Banking: 
3.1. Truy vấn thông tin tài khoản: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.2. Giao dịch/thanh toán: 
Bước 1: Lập lệnh 
 
 

 

 

 

Truy vấn số dư trên các tài 
khoản thanh toán. 

Truy vấn sao kê sổ phụ trên 
các tài khoản thanh toán. 

Truy vấn thông tin các 
khoản vay hiện tại và khoản 
vay đã tất toán. 

Truy vấn thông tin các hợp 
đồng tiền gửi 

1. Chọn chức năng Chuyển khoản 
nội bộ hoặc liên ngân hàng trên 
menu Giao dịch/Thanh toán 
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3.2.1.   Lập lệnh chuyển khoản nội bộ GP.Bank 
 

3.2.2. Lập lệnh chuyển khoản liên ngân hàng 
 

2. Lựa chọn tài 
khoản ghi nợ. 

3. Nhập số tiền 
chuyển khoản 

4. Nhập nội dung 
diễn giải 

5. Nhập mã tài khoản 
hoặc mã khách hàng 
chuyển đến 

6. Bấm vào đây để kiểm tra 
trạng thái tài khoản chuyển 
dến 

7. Bấm vào đây để xác nhận 
lệnh chuyển khoản 

1. Lựa chọn tài 
khoản thanh toán ghi 
nợ 

2. Nhập số tiền 
chuyển khoản 

3. Nhập nội dung 
diễn giải của bút toán 

4. Nhập thông tin Ngân hàng, 
Chi nhánh, số tài khản, tên chủ 
tài khoản chuyển đến.  

5. Bấm vào đây để xác nhận 
đồng ý chuyển khoản  
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Bước 2: Duyệt lệnh 
Khách hàng đăng nhập bằng tài khoản của Người sử dụng có quyền duyệt lệnh. 

Tùy theo mô hình Tổ chức đăng ký mà bút toán cần duyệt qua 1 hoặc 2 cấp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Màn hình hiển thị các bút toán đang chờ duyệt: 

 
 

1. Chọn Danh sách các 
giao dịch cần duyệt ở 
menu Giao dịch/Thanh 
toán 

2. Bấm vào đây để xem 
chi tiết bút toàn chờ 
duyệt 

3. Bấm vào đây hệ thống 
gửi mã xác thực về số điện 
thoại di động đăng ký với 
Ngân hàng. 

4. Nhập mã xác thực hệt 
hống gửi tới số điện thoại 
di động vào đây 

5. Bấm vào đây để duyệt 
lệnh 
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Sau khi bút toán được phê duyệt thành công, màn hình hiển thị thông tin phiếu ủy nhiệm 

chi điện tử: 

 
3.2.3. Theo dõi các lệnh đã thực hiện và truy vấn giao dịch 
 
 
 
 
 
 
4. Chức năng quản trị 

 
 
 
 
 
 

 

 

Thay đổi mật khẩu 
truy nhập  

Hiển thị thông tin  
của Tổ chức  Danh sách Người 

sử dụng của Tổ 
chức

Hướng dẫn sử 
dụng Internet 
Banking 

Người sử dụng được 
phân quyền quản trị có 
thể tạm khóa người 
dùng của Tổ chức 

Bấm vào đây để theo 
dõi hoặc truy vấn các 
lệnh đã thực hiện. 


