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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN CHỦ ĐỘNG  

QUA ACB ONE 

Để thực hiện giao dịch thanh toán hoá đơn, khách hàng thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Đăng ký mã dịch vụ cần thanh toán 

Chọn “Đăng ký mã dịch vụ” tại màn hình <Thanh toán hóa đơn> hoặc tại menu 

 <Đăng ký online>  <Đăng ký tài khoản thụ hưởng>  <TK thụ hưởng trong TTHĐ> 

 Bước 2: Thực hiện giao dịch thanh toán hoá đơn. 

Menu <Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán hóa đơn> 

 Bước 3: Xác nhận giao dịch thanh toán hoá đơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa cách thức thanh toán hóa đơn tiền Điện 

 Bước 1: Đăng ký mã dịch vụ  

Quý khách chọn loại thanh toán Điện 

- Chọn Đơn vị cung cấp: Điện khu 

vực HCM, Hà Nội, Miền Trung,.. 

  Lưu ý: Nếu là khu vực cần thanh 

toán không có trong danh sách thì 

chọn Đơn vị là “Khác”, sau đó Quý 

khách tự nhập thông tin thanh toán 

gồm:Tên đơn vị thụ hưởng, tài 

khoản thụ hưởng, ngân hàng thụ 

hưởng 

- Mã dịch vụ: Nhập sau mã PE, viết 

liền không khoảng cách 

- Chọn “Đăng ký”, thông tin đăng ký 

sẽ được lưu vào danh sách bên dưới 

với trạng thái là “Đang hoạt động” 

 

<Mã dịch vụ>: là số điện thoại (đối với dịch vụ Điện 

thoại cố định/ĐTDĐ trả sau), số phiên lộ trình (đối với 

dịch vụ Điện), số danh bạ (đối với dịch vụ Nước) hay mã 

hợp đồng/mã khách hàng dùng để định danh khách hàng 

với nhà cung cấp dịch vụ. 

Lưu ý:  

- Quý khách được MIỄN PHÍ thanh toán hóa đơn và được gạch nợ ngay khi thanh toán các dịch vụ 

của các Đơn vị cung cấp có liên kết với ACB. 

- Trường hợp Quý khách chọn Đơn vị cung cấp là “Khác” và tự nhập thông tin đơn vị thụ hưởng, lệnh 

thanh toán của Quý khách sẽ được thực hiện tương tự như một giao dịch chuyển khoản thông thường 

và sẽ chịu phí chuyển khoản theo mức phí quy định hiện hành.  
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Minh họa cách thức thanh toán hóa đơn tiền Điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước 2: Thanh toán hóa đơn 

Quý khách chọn các thông tin cần thanh 

toán. 

Để lấy dư nợ thanh toán, Quý khách chọn 

“Xem dư nợ”, hệ thống sẽ hiển thị bảng 

thông tin dư nợ của Quý khách, bao gồm: 

Thông tin chủ hộ, thông tin kỳ và số tiền 

cần thanh toán. 

Quý khách chọn kỳ thanh toán, sau khi 

nhấp chọn “Đồng ý”, thông tin sẽ được 

hiển thị trên màn hình thanh toán. 

 

Lưu ý: Đối với loại thanh toán “Khác”, 

Quý khách có thể tự nhập “Kỳ/tháng” và 

“số tiền” cần thanh toán. Hệ thống sẽ 

thực hiện thanh toán theo đúng số tiền 

Quý khách yêu cầu. 
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 Bước 3: Ký xác nhận lệnh 

Quý khách kiểm tra lại thông tin 

giao dịch ờ vùng (1), sau đó xác 

nhận giao dịch ở vùng (2) theo 

hướng dẫn tại trang 15.  

Giao dịch sẽ được ACB Online xử 

lý sau khi Quý khách ký xác nhận. 

 


