
 

THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC 
 
Sau khi đăng nhập thành công Internet Banking VietABank, Quý khách vào menu: 

Giao dịch > Thanh toán hóa đơn. 

 

Bước 1: Nhập thông tin hóa đơn 

> Chọn loại dịch vụ: Nước 

> Nhà cung cấp: Quý khách chọn nhà cung từ danh sách 

> Mã khách hàng: Nhập số danh bộ (SDB) trên hóa đơn tiền nước 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách chọn Thực hiện. 

 

Bước 2: Kiểm tra thông tin hóa đơn 

Quý khách kiểm tra thông tin hóa đơn giao dịch, nếu có thay đổi, quý khách chọn 

Điều chỉnh để quay lại trang trước và thực hiện điều chỉnh thông tin giao dịch. Nếu mọi 

thông tin đều chính xác, quý khách chọn Thực hiện để tiến hành xác thực giao dịch. 



 

 
 

Lưu ý: Đối với các hóa đơn nước có nợ nhiều kỳ thanh toán: khách hàng có thể lựa 
chọn để thanh toán như sau: 

 
- Hoặc thanh toán Tổng số tiền nợ của tất cả các kỳ, nếu không check chọn tại 

combobox Thanh toán kỳ đầu tiên. 
 

 
 

  



 

 
- Hoặc chỉ thanh toán kỳ nợ xa nhất tại thời điểm thanh toán, nếu check chọn tại 

combobox Thanh toán kỳ đầu tiên. 

 
 

Bước 3: Xác thực giao dịch 

Hệ thống chuyển Quý khách đến màn hình Xác thực giao dịch. Quý khách nhập mã 

xác thực OTP được gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng ký với VietABank.  

Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch. 

 

Lưu ý: Nếu quý khách nhập mật khẩu sai 5 lần, hệ thống sẽ tự hủy giao dịch. 

 
 

Bước 4: Hoàn tất giao dịch 

Hệ thống thông báo giao dịch thanh toán hóa đơn thành công. 



 

 
 

Quý khách chọn In Biên Nhận nếu có nhu cầu in biên nhận giao dịch. 

 

 


