HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dịch vụ thanh toán hóa đơn Điện lực (EVN) qua kênh SMS Banking
A.GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:
Dịch vụ thanh toán hóa đơn điện lực qua kênh SMS Banking cho phép khách hàng sử dụng tài
khoản của mình mở tại NHNo &PTNT Việt nam (Agribank) để thanh toán hóa đơn sử dụng điện
hàng tháng qua kênh SMS Banking.Khi sử dụng dịch vụ để thanh toán hóa đơn sử dụng điện hàng
tháng, số tiền bị trừ trong tài khoản Ngân hàng bằng số tiền cước hóa đơn của khách hàng sử dụng
điện hàng tháng.
B.ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG:
Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Mobile Banking và kích hoạt dịch vụ thanh toán hóa
đơn(Apaybill) qua kênh SMS Banking của Agribank
C.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Đăng ký sử dụng
- Đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu là bắt buộc (Khách hàng đã đăng ký lần đầu thì không
phải thực hiện bước này)
- Sau khi đăng ký. Thực hiện kích hoạt dịch vụ bằng tin nhắn SMS
Cú pháp:VBA DK 4 =>Gửi 8149
- Đặt mật khẩu: VBA MK NOP [Mật khẩu] =>Gửi 8149
Đối với dịch vụ Thanh toán hóa đơn (APayBill) sử dụng mật khẩu là bắt buộc và đúng 8 ký tự
,phân biệt chữ hoa và chũ thường. Mật khẩu trùng với mật khẩu chuyển khoản. (ATransfer)
2.Hướng dẫn sử dụng
a.Vấn tin số tiền cước sử dụng trong tháng :
Cú pháp: VBA HD DL MãKH => Gửi 8149
b. Thực hiện thanh toán:
- Cú pháp: VBA TT DL MãKH => Gửi 8149
- Nếu khách hàng còn nợ tiền điện thì tin nhắn trả vềcó dạng “VBA XN
1B471*491EB.Thay * bằng ký tự thứ {Vị trí trong mật khẩu chuyển khoản} và gửi 8149 để xác
nhận thanh toán (Số tiền)VND cho (tên khách hàng),MãKH(mã KH ghi trên hóa đơn)”
-Khách hàng dùng tin nhắn trả về này và thay ký tự * bằng ký tự [x] trong mật mật khẩu
đã đăng ký trước đó và gửi 8149 để xác nhận .

