






Viettel 





 Viettel Money là hệ sinh thái tài chính số với đa dạng nguồn 

tiền, cho phép người dùng thực hiện mọi giao dịch chuyển, 

nạp, rút tiền và mua bán thanh toán trực tuyến nhanh chóng, 

dễ dàng. 

 Không giới hạn nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone... 

 Không giới hạn dòng máy sử dụng: 

• Ứng dụng ViettelPay trên smartphone (Android và iOS). 

• USSD trên các dòng máy điện thoại bàn phím (feature phone). 

 Có phát hành thẻ vật lý (tương tự thẻ ATM). 

 Có đầy đủ tính năng của 1 tài khoản ngân hàng và ví điện tử. 



VNTA VNTA 



VNTA 

Điện thoại thường 

Smart phone 

CÁCH SỬ DỤNG 

Ứng dụng di động : 

Viettel Money 

 USSD : *998#. 

Web : m.vtmoney.vn. 

 



Nguồn tiền đa dạng :Liên kết 40 

ngân hàng nội địa 

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi không 

hạn chế thời gian 24/7,từ 8h đến 

22h 

Giao dịch tại: Cửa hàng Viettel, điểm giao dịch, 

đại  lý, điểm  bán, siêu thị, chuỗi bán lẻ,nhân 

viên thu cước……về từng thôn, xóm, xã.. 

Khách hàng chỉ cần dùng điện 

thoại (tất cả các mạng) 

Nguồn tiền chỉ sử dụng trên 01 

Ngân hàng 

Giao dịch trong giờ hành chính từ 

8-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 

Thực hiện giao dịch tại các quầy 

giao dịch Ngân hàng 

Phải có Tài khoản Ngân hàng 

  



5. LỢI ÍCH VỀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ KHI DÙNG VIETTEL MONEY 

STT Nội dung 
Tài khoản 

VIETTELPAY 

Tài khoản NGÂN HÀNG truyền 

thống 
Thống kê hành 

vi khách hàng 
Đơn giá Chi phí năm 

I TÀI KHOẢN CÁ NHÂN Miễn phí   910.000 - 1.016.400    

1 Phí duy trì tài khoản thường niên Miễn phí  11.000đ/tháng 132.000   

2 Phí duy trì dịch vụ hàng tháng Miễn phí  
 8.800 - 

11.000đ/tháng 
132.000   

3 Phí quản lý thẻ Miễn phí  5.500đ/tháng 66.000   

3 
Dịch vụ Nhận tin nhắn thông báo biến 

động số dư 
Miễn phí  11.000đ/tháng 132.000   

4 Chuyển khoản trong Ngân hàng Miễn phí 
 1.100 - 

3.300/GD  
 39.600 - 118.800 

 Trung bình 2 

GD/tháng  

5 Chuyển khoản ngoài Ngân hàng Miễn phí  11.000/GD  396.000 
 Trung bình 3 

GD/tháng  

7 Rút tiền mặt tại ATM Miễn phí 

Tối thiểu 1.100 

đồng - 

3.300đồng/GD 

13.200 - 39.600 
 Trung bình 1 

GD/tháng  

 Tiết kiệm chi phí khi dùng Viettel Money so với Ngân hàng  

 Tiết kiệm tối thiểu 1 TRIỆU /năm cho người dùng. 
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Đăng ký 

Full-KYC 

(for VTP ONLY) 

Chi tiêu viễn thông 

Kích hoạt 

$ 

Nạp tiền 
$ 

Nạp tiền vào tài 

khoản Tiền di động 

qua hình thức:  

 Tại quầy 

 Topup Nạp điện 

thoại, … 

Sử dụng dịch vụ từ Tài khoản Tiền di động: 

 Chi tiêu viễn thông: nghe, gọi, mua 

data.... 

 Chi tiêu ngoài viễn thông: Chuyển tiền, 

thanh toán điện nước...thanh toán hàng 

hóa qua QR code... 

Xác nhận thông tin đăng 

ký thuê bao di động là 

chính xác, chính chủ để 

kích hoạt Tài khoản Tiền 

di động 

(đối với thuê bao đủ điều 

kiện sử dụng) 

Đăng ký dịch vụ: 

 Tải ứng dụng 

ViettelPay 

(nhập số ĐT + 

mật khẩu) 

 Gọi*998# 

Chi tiêu ngoài viễn 

thông 

$ 

$ 

Chuyển tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh toán dịch vụ 

Các bước để sử dụng Tài khoản: 



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 

VIETTEL MONEY 

Tải ứng dụng Viettel 

Money trên App 

Store hoặc CH Play 



HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN TIỀN DI ĐỘNG 

TRÊN VIETTEL MONEY  

 



Kiểm tra số tài khoản, số thẻ 

Chọn ngân hàng thụ hưởng là ngân hàng TMCP Quân đội MBBank - Chi nhánh Điện Biên Phủ HN 













HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN HỌC PHÍ TRÊN APP VIETTELMONEY 

Cách 1:  THANH TOÁN HỌC PHÍ TRÊN APP VTMONEY  
    (dành cho khách hàng đã có TK ViettelMoney) 

 

Cách 2: THANH TOÁN HỌC PHÍ TRÊN KÊNH QUẦY (áp dụng cho KH không có TK ngân hàng, không có TK ViettelMoney): 

 



HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN APP VIETTELMONEY 

1 Vào mục "Chuyển tiền" → chọn "Chuyển tiền đến số tài khoản" 

2 Chọn Ngân hàng nhận 

3 Nhập số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển tiền 

4 
Chọn nguồn tiền chuyển khoản: Tài khoản ViettelPay 

hoặc Tiền di động 

5 
Nhập mật khẩu Viettel Money và OTP để xác nhận giao dịch 



HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

1 Nạp tiền điện thoại cho chính mình và cho người thân 

2 Thanh toán trả sau 

3 Mua thẻ cào 

4 Mua gói cước Data internet 

5 Thanh toán Internet, điện thoại cố định 



3.6. Cách thức tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ của Viettel Bến Tre: 

CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN/ 
HỘI THẢO ONLINE/OFFLINE 

THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ 

Một số hình ảnh truyền thông không dùng tiền mặt tại Chợ của Viettel: 

         Viettel Nam Định tổ chức triển khai chương trình thanh 
toán không dùng tiền mặt tại chợ Rồng, chợ Cửa Trường 



3.6. Cách thức tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ của Viettel Bến Tre: 

CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN/ 
HỘI THẢO ONLINE/OFFLINE 

THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ 

Một số hình ảnh truyền thông không dùng tiền mặt tại Chợ của Viettel: 

         Viettel Nam Định tổ chức triển khai chương trình thanh 
toán không dùng tiền mặt tại chợ Rồng, chợ Cửa Trường 
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