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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THANH TOÁN HÓA ĐƠN/DỊCH VỤ  

TỰ ĐỘNG QUA ACB ONE 

1. Đăng  ký dịch vụ thanh toán tự động 

 

 Khách hàng cá nhân truy cập vào ACB ONE tại địa chỉ: https://online.acb.com.vn  

 Chọn menu  <Đăng ký online >   <Đăng ký thanh toán tự động >  <Đăng ký dịch 

vụ> 

 

Khách hàng thực hiện: 

- Chọn loại dịch vụ: Điện/ Nước/ Điện thoại cố định/ Internet/… 

- Chọn nhà cung cấp dịch vụ 

- Nhập mã khách hàng: là mã phiên lộ trình (đối với dịch vụ Điện),  mã danh bạ (đối với 

dịch vụ  Nước), số điện thoại (đối với dịch vụ Điện Thoai) hoặc là mã dùng để định danh 

khách hàng với nhà cung cấp. 

- Nhập tên/ đơn vị sử dụng dịch vụ 

- Nhập địa chỉ (không bắt buộc) 
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- Chọn số tài khoản trích tiền 

- Chọn ngày hiệu lực 

- Nhấp chọn mục “Xác nhận đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các điều kiện sử dụng dịch vụ” 

- Chọn Phương thức xác thực  

 
 

 Chọn “Đồng ý”, chương trình yêu cầu nhập mật khẩu xác nhận lệnh như sau: 

 

Kết quả xác nhận 

 

Để xem lại kết quả đăng ký, Quý khách nhấp chọn <Liệt kê giao dịch thanh toán tự động> tại 

màn hình thông báo kết quả, hoặc xem tại menu <Đăng ký online >   <Đăng ký thanh toán tự 

động >  <Liệt kê giao dịch> 
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2. Liệt kê giao dịch  

 Để xem kết quả đăng ký dịch vụ, Quý khách chọn menu <Đăng ký online >   <Đăng 

ký thanh toán tự động >  <Liệt kê giao dịch> 

 
 

 Để “Xem” hoặc “Hủy” các dịch vụ thu hộ tự động đã đăng ký (bao gồm các dịch vụ đã 

đăng ký qua ACB ONE và các dịch vụ đã đăng ký tại CN/PGD của ACB) và còn hiệu lực, 

Quý khách nhấp chọn “Xem và xóa các giao dịch còn hiệu lực”  

 
Lưu ý: Hiện tại, Quý khách chỉ hủy được các dịch vụ đã đăng ký qua ACB ONE, không 

hủy được các dịch vụ đã đăng ký tại quầy. Để hủy dịch vụ đã đăng ký tại quầy, Quý 

khách vui lòng đến CN/PGD ACB gần nhất để thực hiện hủy dịch vụ. 

 

 Để “Hủy dịch vụ”, Quý khách nhấp chọn nút “Xóa”  



      
Contact Center 24/7: 1900 54 54 86 – (028) 38 247 247 

 
 

- Chọn phương thức xác thực  Nhấp chọn “Hủy dịch vụ” 

 
 

- Nhập mật khẩu đăng nhập và mật khẩu OTP  chọn “Xác nhận” để hoàn tất 

 

 
 


