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CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

(i)

(ii)

(iii)

THỰC HIỆN GIAO DỊCH
MỌI LÚC, MỌI NƠI

KIỂM TRA THÔNG TIN
TẠI BƯỚC NHẬP LIỆU

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Khách hàng có thể làm giao
dịch mọi lúc, mọi nơi; kể cả
ngày nghỉ, ngày lễ

Hệ thống cho phép khách
hàng kiểm tra thông tin tài
khoản thụ hưởng trước khi
tạo giao dịch

Hệ thống tự động xử lý giao
dịch. Tiết kiệm thời gian cho
cả người gửi tiền & nhận
tiền.

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– TẠO LỆNH
CHUYỂN TIỀN ĐƠN – CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7
1

Quý khách nhập Số tiền

2

Quý khách nhập Tài khoản nguồn, Thông
tin số dư,Loại tiền được tự động hiển thị

3

Quý khách nhập Tài khoản thu phí

4

Quý khách Chọn người hưởng hoặc
nhập liệu thông tin theo thứ tự tại bước 5,6

5

Quý khách chọn Ngân hàng hưởng

6

Quý khách nhập Số tài khoản, hệ thống
tự động lấy thông tin Tên người hưởng

7

Quý khách chọn Lưu thông tin nếu muốn
lưu lại thông tin người hưởng

8

Quý khách nhập Nội dung thanh toán

9

Quý khách nhấn Thực hiện

1
2

3

4
5
6
7

8
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CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH

1

2
1

Quý khách hàng lựa chọn Duyệt theo chi tiết
giao dịch Chuyển tiền nhanh 24/7

Quý khách hàng lựa chọn giao dịch cần phê
duyệt. Lựa chọn nút để thực hiện phê duyệt giao
dịch.

2

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– DUYỆT LỆNH
DUYỆT GIAO DỊCH

1

Quý khách kiểm tra thông tin và nhấn Thực hiện
để duyệt giao dịch

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– TRUY VẤN TRẠNG THÁI GIAO DỊCH
CHỌN MENU TRUY VẤN TÀI KHOẢN – TRẠNG THÁI GIAO DỊCH

1

Quý khách chọn Loại giao dịch

2

Quý khách chọn Trạng thái giao dịch

3

Quý khách chọn Từ ngày

4

Quý khách chọn Đến ngày

5

Quý khách nhấn Thực hiện

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– TRUY VẤN TRẠNG THÁI GIAO DỊCH
CHỌN MENU TRUY VẤN TÀI KHOẢN – TRẠNG THÁI GIAO DỊCH

1

2

1

2

Quý khách nhấn nút > xem thông tin Số
bút toán,Lưu ý, Mã điện giao dịch

Quý khách chọn giao dịch và nhấn
để xem chi tiết giao dịch

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– TRUY VẤN TRẠNG THÁI GIAO DỊCH
TRẠNG THÁI GIAO DỊCH – GIẢI THÍCH NỘI DUNG “LƯU Ý”
TRẠNG THÁI GIAO
DỊCH FEB

NỘI DUNG LƯU Ý

Ý NGHĨA

Ngân hàng đang thực hiện

Không có

Giao dịch đã được nhập duyệt thành công trên hệ thống
F@st EBank và đang được xử lý.

Ngân hàng đã thực hiện

Chờ ngân hàng thụ hưởng phản hồi

Giao dịch đã được gửi tới NHTH hưởng nhưng chưa
nhận được phản hồi giao dịch từ NHTH. KH không làm lại
lệnh và liên hệ ngân hàng để kiểm tra

Ngân hàng đã thực hiện

Giao dịch được xử lý thành công tại ngân hàng
thụ hưởng.

Giao dịch đã được gửi tới NHTH, NHTH đã thực hiện
hạch toán thành công và trả về kết quả cho TCB

Ngân hàng đã thực hiện

Giao dịch bị từ chối bởi Ngân hàng thụ hưởng

Giao dịch đã được gửi tới NHTH, NHTH từ chối giao dịch.
KH không làm lại lệnh và liên hệ ngân hàng để kiểm tra

Ngân hàng từ chối

Có lỗi xảy ra trong quá trình thanh toán

Giao dịch được nhập, duyệt thành công trên hệ thống
F@st EBank, xảy ra lỗi khi được xử lý bởi hệ thống Core
Banking.

Ngân hàng đã thực hiện

Có lỗi xảy ra trong quá trình thanh toán với bên
trung gian

Giao dịch mới được chuyển tiếp tới trung gian thanh toán
NAPAS tuy nhiên có lỗi xảy ra tại NAPAS. NAPAS trả về
kết quả từ chối giao dịch, KH được ghi có lại số tiền

Ngân hàng đã thực hiện

Có lỗi xảy ra trong quá trình thanh toán với ngân
hàng thụ hưởng

Giao dịch đã được gửi tới NHTH, NHTH không xử lý
được giao dịch do một số nguyên nhân hệ thống, tài
khoản thụ hưởng không còn tồn tai. NHTH trả về kết quả
từ chối, KH được ghi có lại số tiền.

Chưa xác định

Có lỗi xảy ra. Vui lòng liên hệ Techcombank để
biết thêm chi tiết

Có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý giao dịch. Khách hàng
không làm lại lệnh và liên hệ với ngân hàng để được
hướng dẫn.
9

CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7– TRUY VẤN TRẠNG THÁI GIAO DỊCH
TRẠNG THÁI GIAO DỊCH – LƯU Ý HIỂN THỊ
Hướng dẫn một số từ viết tắt

Từ gốc

STT

Từ viết tắt

1

Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN

TCB

2

Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam

NAPAS

3

Ngân hàng thụ hưởng

NHTH
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