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ỨNG DỤNG LAOVIET BANK SMART BANKING 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

Ứng dụng Smart banking  của ngân hàng  Lào Việt là dịch 
vụ ngân hàng điện tử trên điện thoại di động thông minh 
giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi.  
Ứng dụng do ngân hàng Liên Doanh Lào Việt (LaoViet 
Bank)  và công ty Cổ phần công nghệ thông tin Đông Nam 
Á (Seatech)  hợp tác phát triển, thích hợp với các hệ điều 
hành IOS, Android., chạy trên mọi thiết bị điện tử 
smartphone, máy tính bảng, ... có kết nối 3G/Wifi/GPRS. 
 ĐIều kiện sử dụng 
+ Cài đặt LAOVIETBANK SMART BANKING trên điện thoại 
thông minh/máy tính bảng. 
+ Điện thoại thông minh/máy tính bảng của khách hàng sử 
dụng hệ điều hành IOS (IPhone, IPad), Android (Samsung, 
HTC, LG, ....). 
+ Đồng { với điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ của 
LAOVIETBANK. 
   Điều kiện sử dụng các tính năng tài chính, nhiều tính 
năng phi tài chính và tiện ích cao. 
+ Có mở tài khoản tại ngân hàng Lào Việt 
+ Đăng kí dịch vụ LAOVIETBANK Smart banking tại ngân 
hàng 
Chi tiết xem tại: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lvb.ret
ail 

Quản l{ tài khoản tại Lào Việt an toàn, hiệu quả 
với LaoVietBank Smart Banking 
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TẢI & CÀI ĐẶT 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

 Khách hàng có thể tải về và cài đặt từ link trong tin nhắn gửi về sau khi đăng k{ dịch vụ với ngân hàng. 
 B1: Truy cập link tải ứng dụng từ tin nhắn. Nhấn install hoặc Cài đặt để tải ứng dụng về thiết bị 
 B2: Mở file tải về và cài đặt ứng dụng. 
 
 Sau khi cài đặt thành công logo của ứng dụng được thêm vào màn hình home ( trang chủ ) của thiết bị. 

 Hệ điều hành IOS 
 

 B1: Chọn biểu tượng App Store  trên màn hinh 
thiết bị hoặc mở Itunes trên máy tính,  chọn 
“iTunes  Store”  ở góc phải màn hình. 

 B2: Tìm kiếm theo từ khóa “LAOVIETBANK 
Smart banking, LAOVIET, LV” 

 B3: chọn Free/Install App 
 B4: nhập tài khoản Apple ID cá nhân và mật 

khẩu tương ứng để tải về cài đặt 

 

Hệ điều hành Android  
 

B1: Chọn biểu tượng Play Store trên màn hinhf thiết 
bị hoặc truy cập Google Play tại địa chỉ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.lvb.retail 
 B2: Tìm kiếm theo từ khóa “LAOVIETBANK 

Smart banking, LAOVIET, LV” 
 B3: Chọn Install/Cài đặt 
 B4: Nhập tài khoản Google cái nhân và mật 

khẩu tương ứng để tải về và cài đặt. 

 

Lưu ý: Khách hàng cần có Apple ID/Google account để tải ứng dụng. Nếu chưa vui lòng đăng ký tài khoản với Apple 
/Google. 
Trong quả trình cài đặt & sử dụng cần đảm bảo thiết bị được kết nối với Internet qua 3G, 3G + (HSPA) hoặc wifi 
Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, chi phí tải ứng dụng phụ thuộc vào gói cuóc khách hàng sử dụng ( 
quy định bởi công ty cung cấp Internet/mạng di động) 
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ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

Lưu ý:  
-Các giấy tờ liên quan và phí đăng ký dịch vụ phụ thuộc vào quy định của ngân hàng. 
- Sau khi đăng ký dịch vụ thành công NSD sẽ nhận được user và password từ nhân viên ngân hàng hoặc hệ thống sẽ gửi về email 

khách hàng đã đăng ký dịch vụ 

1. NSD là khách hàng cá nhân của ngân 
hàng LaoVietBank đến chi nhánh/PGD gần 
nhất của ngân hàng để đăng ký sử dụng 
dịch vụ. 

2. Đăng ký thành công NSD nhận được User/Pass 
đăng nhập ứng dụng. 



Đăng nhập LaoVietBank Smart Banking lần đầu 
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ĐĂNG NHẬP & ĐĂNG XUÂT 

1. Khách hàng nhập Tài khoản đã đăng k{ với ngân hàng và Mật khẩu 
được cấp  Bấm đăng nhập. Hệ thống hiển thị Popup Nhập OTP. 
2. Khách hàng nhập mã OTP được gửi về tin nhắn SMS nhấn Đồng { để 
tiếp tục.  
 

3.  Khách hàng thực hiện nhập các thông 
tin đổi mật khẩu đăng nhập lần đầu. 
4.  Bấm  Thay đổi để hoàn thành giao dịch. 
Hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu 
thành công. Khách hàng bấm Đồng { để 
vào ứng dụng. 

Lưu ý:  Mã OTP xác thực sẽ được gửi về số điện thoại  khách hàng đã đăng ký với ngân hàng. Trường hợp Khách hàng không nhận được OTP 
xác thực vui lòng liên hệ với chi nhánh gần nhất hoặc số điện thoại, hòm thư hỗ trợ của ngân hàng để được hỗ trợ.  
Các tính năng Vị trí ATM, Tỷ giá, Lãi suất, Thông tin hỗ trợ, liên hệ , chia sẻ, Quên mật khẩu , Lựa chọn ngôn  ngữ hệ  thống ,.. .. Có thể thực 
hiện mà không cần đăng nhập 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

4 

1 2 3 



Đăng nhập các lần tiếp theo và Đăng xuất 
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ĐĂNG NHẬP & ĐĂNG XUÂT 

1. Khách hàng nhập Tài khoản đã đăng k{ với ngân hàng và Mật khẩu được cấp bấm  Đăng nhập để đến màn hình 
Trang chủ ứng dụng. 
2. Trường hợp NSD đăng nhập ứng dụng trên một máy khác. Hệ thống sẽ gửi OTP đăng nhập về số điện thoại NSD đă 
đăng k{ với ngân hàng. NSD nhập đúng OTP và nhấn Đồng { hệ thống sẽ chuyển tới màn hình trang chủ ứng dụng. 
Nhấn Bỏ qua để hủy bỏ đăng nhập 
2. Hệ thống hiển thị màn hình trang chủ Khách hàng có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng. 
3. Khách hàng bấm vào biểu tượng         menu trái chọn đăng xuất hoặc chọn biểu tượng      trên màn hình trang 
chủ ứng dụng để thoát khỏi ứng dụng.  
 Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 4 3 2 
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MENU CẤP 2 

1. Sau khi đăng nhập thành công, Tại màn hình 
trang chủ Khách hàng bấm chọn vào biểu tượng            
trên góc trái màn hình hệ thống sẽ hiển thị danh 
sách các menu cấp 1 cho phép chọn. 

2. bấm chọn 1 menu cấp 1 hệ thống sẽ hiển thị 
menu cấp 2 - danh sách các chức năng tương ứng 
với menu cấp 1 đã chọn 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

2 1 
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 THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

1. Khách hàng bấm chọn menu Tài 
khoản Chọn Thông tin tài khoản hệ 
thống sẽ hiển thị màn hình danh sách 
các loại tài khoản Khách hàng có tại 
LAOVIET Bank. 

2. Danh sách các loại tài khoản bao 
gồm: Tài khoản thanh toán, Tài khoản 
tiền gửi có kz hạn, Tài khoản tiền gửi 
không kz hạn, Tài khoản vay. Khách 
hàng clik vào biểu tượng          để xem 
danh sách các số tài khoản thuộc loại 
tài khoản đã chọn 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 
2 
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THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

3. Khách hàng bấm chọn tài 
khoản cần truy vấn hệ thống sẽ 
hiển thị chi tiết tài khoản  

4. Khách hàng bấm chọn tab lịch sử 
giao dịch. Hệ thống sẽ hiển thị 10 giao 
dịch gần nhất tương ứng với số tài 
khoản truy vấn. 

5. Khách hàng bấm chọn một 
giao dịch bất kz để xem chi tiết 
giao dịch. bấm Quay lại để quay 
về màn hình lịch sử trước đó. 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

3 

4 

5 
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LỊCH SỬ GIAO DỊCH 

B1: Chọn Lịch sử giao dịch 
trong menu Tài khoản 

B2: Khách hàng nhập các điều kiện tra cứu: Số 
tài khoản, Từ ngày đến ngày =>Bấm  Tìm kiếm. 
Hệ thống sẽ trả ra kết quả tìm kiếm theo điều 
kiện nhập liệu. 

B3. Khách hàng bấm  chọn 
một giao dịch để xem chi 
tiết giao dịch. Nhấn Quay lại 
để quay về màn hình kết 
quả truy vấn trước đó. 

Kết quả truy vấn trả về bao gồm tất cả các giao dịch ghi nợ, ghi có của tài khoản ( Số tiền ghi nợ màu đỏ, ghi có màu xanh) 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 
2 

3 
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TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG 

B1: Chọn menu 
Tài khoản chọn Tài 
khoản thụ hưởng 

B2: Hệ thống hiển thị danh 
sách các tài khoản thụ hưởng 
mà Khách hàng đã lưu lại 
trước đó theo loại tài khoản 
trong hệ thống, ngoài hệ 
thống. Cho phép thêm mới, 
sửa, xóa tài khoản hưởng 

B3. Khách hàng bấm chọn icon       
     để xóa một bản ghi. Hệ 
thống bật popup xác nhận. 
Khách hàng chọn Đồng ý để 
xóa TK hưởng, chọn Bỏ qua để 
hủy thao tác.  

B4: Khách hàng bấm 
chọn icon       để sửa 
thông tin Tài khoản 
hưởng. Nhập thông tin 
và bấm Cập nhật để 
hoàn thành thao tác. 

Chức năng này cho phép Khách hàng quản l{, thêm mới, sửa , xóa danh sách người thụ hưởng trong hệ thống, dùng 
cho các màn hình chuyển khoản giúp rút ngắn thao tác nhập thông tin. 
 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 2 

3 4 
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TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG – THÊM MỚI 

1. bấm chọn Icon          để thêm mới 
Tài khoản thụ hưởng 

Chọn loại chuyển 
khoản trong hệ thống 
hoặc ngoài hệ thống 

Nhập tài khoản 
hưởng 

Hệ thống tự động 
lấy lên Tên người 
thụ hưởng tương 
ứng. 

Bấm Tiếp tục chuyển 
sang màn hình xác 
nhận thông tin  

2. Khách hàng kiểm tra 
thông tin bấm Tiếp tục 
để hoàn thành giao 
dịch, nếu muốn sửa 
thông tin bấm Quay lại  

3. Thông báo kết quả 
tạo mới thành công, 
bấm Tạo mới giao 
dịch nếu muốn tiếp 
tục thêm mới Người 
thụ hưởng khác.  

Lưu ý: Đối với loại chuyên khoản trong hệ thống khi Khách hàng nhập tài khoản thụ hưởng hệ thống sẽ tự động lấy lên Tên người 
thụ hưởng và không cho phép sửa 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 

2 3 
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CHUYỂN KHOẢN TRONG HỆ THỐNG 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

Chọn hình thức 
chuyển  cùng chủ 
hoặc khác chủ 

Lưu ý: Tài khoản trích nợ và tài khoản thụ hưởng phải cùng loại tiền. 
            Số tiền gia dịch không được vượt quá hạn mức lần và hạn mức ngày 

           Đối với giao dịch chuyển khoản khác chủ tài khoản : Khi nhập tài khoản thụ hưởng Nhấn Chấp thuận hệ thống sẽ tự lấy lên tên người 
thụ hưởng hoặc Khách hàng có thể chọn từ danh sách thụ hưởng bằng cách nhấn vào biểu tượng   

B2: Khách hàng kiểm tra thông 
tin nhập OTP để xác thực giao 
dịch. Trường hợp OTP hết hạn, 
Khách hàng bấm vào button     
để lấy lại mã OTP mới. 
- Khách hàng chọn Tiếp tục để 
hoàn thành giao dịch, chọn Quay 
lại nếu muốn thay đổi thông tin  

 

B3. màn hình hiển thị 
kết quả giao dịch nạp 
tiền thành công.  
- bấm Chọn Tạo mới 
giao dịch nếu muốn 
thực hiện tiếp giao 
dịch mới. 

B1: Chọn Chuyển khoản trong hệ thống từ 
menu Chuyển khoản  và nhập thông tin. 

Chọn Tài khoản 
chuyển 

Nhập thông tin  người 
nhận 

Nhập số tiền 
cần chuyển  

Chọn người trả phí: 
Người chuyển trả hoặc 
người nhận trả 

Nhập nội dung 
chuyển 

Nhấn tiếp tục để 
chuyển sang B2 1 
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NHẬT KÝ CHUYỂN KHOẢN  

HCHXCH 

1 
2 

3 

B1: Chọn menu Chuyển khoản/Nhật k{ chuyển khoản, hệ thống hiển thị màn hình chức năng với các điều kiện 
tìm kiếm: Tài khoản chuyển, Loại giao dịch, Trạng thái, Từ ngày, Đến ngày.  
B2: Khách hàng nhập các điều kiện trên và bấm Tìm kiếm hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản phù hợp 
với tiêu chí tìm kiếm.Bấm chọn một giao dịch để xem chi tiết.  
B3: Nhấn Quay lại để quay về màn hình kết quả tìm kiếm 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 
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THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

Nhập số HĐ/Mã thanh 
toán 

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép thanh toán 1 gói cước /1 giao dịch 
           Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán một phần hoặc từng phần  phụ thuộc vào Dịch vụ cần thanh toán 
           Thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận tới khách hàng. 

B2: Khách hàng kiểm tra thông 
tin nhập OTP để xác thực giao 
dịch. Trường hợp OTP hết hạn, 
Khách hàng bấm vào button     
để lấy lại mã OTP mới. 
- Khách hàng chọn Tiếp tục để 
hoàn thành giao dịch, chọn quay 
lại nếu muốn thay đổi thông tin  

 

B3. màn hình hiển thị 
kết quả giao dịch nạp 
tiền thành công.  
- bấm Chọn Tạo mới 
giao dịch nếu muốn 
thực hiện tiếp giao 
dịch mới. 

B1: Chọn Thanh toán hóa đơn từ menu 
thanh toán trực tuyến và nhập thông tin. 

Nhấn thanh toán 
để chuyển sang 
B2 

1 

Chọn tài khoản 
chuyển 

Chọn loại thanh toán 

Chọn nhà cung cấp 

Nhấn Kiểm tra hệ 
thống trả ra thông 
tin các hóa đơn cần 

thanh toán 

Chọn dịch vụ 

2 
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NẠP TIỀN 

B1: Chọn thanh toán trực tuyến / Nạp tiền  
B2: Khách hàng nhập các thông tin : Chọn tài khoản 
chuyển, Nhà cung cấp. Nhập số điện thoại và lựa 
chọn số tiền nạp và bấm Thanh toán. 

B3: Khách hàng kiểm tra thông tin 
nhập OTP để xác thực giao dịch. 
Trường hợp OTP hết hạn, Khách 
hàng bấm vào Biểu tượng     để 
lấy lại mã OTP mới. 
- Khách hàng chọn Tiếp tục để 
hoàn thành giao dịch, chọn quay 
lại nếu muốn thay đổi thông tin  

B4. màn hình hiển thị 
kết quả giao dịch nạp 
tiền thành công.  
- bấm Chọn Tạo mới 
giao dịch nếu muốn 
thực hiện tiếp giao 
dịch mới. 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 2 

3 4 
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NHẬT KÝ THANH TOÁN 

1: Bấm chọn Nhật k{ thanh toán trong menu Thanh toán trực tuyến 
2: Nhập các điều kiện tìm kiếm : Chọn số tài khoản chuyển, Loại thanh toán, Trạng thái, Từ ngày, Đến ngày 
=>Bấm tìm kiếm. Hệ thống sẽ trả ra các giao dịch thanh toán theo điều kiện nhập. 
3: Kích chọn 1 giao dịch để xem thông tin chi tiết giao dịch. Tại màn hình chi tiết nhấn Quay lại để quay về màn 
hình kết qủa truy vấn trước đó. 

Lưu ý: Khách hàng có thể tìm kiếm tất  cả các giao dịch bằng cách : không nhập thông tin tìm kiếm  Bấm tìm kiếm. Hoặc tìm cụ thể 
một  giao dịch bằng cách nhập các điều kiện tìm kiếm tương ứng 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

3 1 2 
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THIẾT LẬP TRANG CHỦ 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Chọn chức năng Thiết lập trang 
chủ trong menu Thiết lập cá nhân 
 
2. Hê thống hiển thị màn hình danh 
sách các chức năng, Khách hàng tích 
chọn các chức năng muốn hiển thị 
trên trang chủ bấm Đồng { để hoàn 
thành. 
 
3. Sau khi bấm chọn hệ thống bật 
thông báo lưu liên kết nhanh thành 
công . Khách hàng bấm Đồng { để 
quay lại màn hình danh sách chức 
năng ban đầu 

Lưu ý: Số lượng chức năng được chọn để hiển thị trên trang chủ tối đa là 12 chức năng . 
Khi Khách hàng nhấn bỏ qua hệ thống sẽ giữ nguyên các chức năng default . Các chức 
năng được lựa chọn sẽ hiển thị trong màn hình trang chủ khi Khách hàng đăng nhập 
thành công vào hệ thống 

1 

2 

3 
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THIẾT LẬP ẢNH ĐẠI DIỆN 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Chọn chức năng thiết lập ảnh đại 
diện trong menu Thiết lập cá nhân 
 
2. Hệ thống bật popup cho phép Khách 
hàng lựa chọn phương thức lấy ảnh 
- Khách hàng nhấn chọn máy ảnh bấm 
Đồng {: hệ thống sẽ chuyển tới màn 
hình máy chụp ảnh để chụp->Nhấn OK 
để chọn ảnh đã chụp  
- Khách hàng nhấn chọn Thư viện ảnh 
bấm Đồng {  hệ thống sẽ link tới thư 
viện ảnh có sẵn trên máy Khách hàng 
cho phép chọn 1 ảnh để làm ảnh đại 
diện 
- Khách hàng nhấn chọn ảnh mặc định 
hệ thống sẽ tự động cập nhật ảnh mặc 
định có sẵ trên hệ thống vào ảnh đại 
diện 
- Khách hàng bấm Bỏ qua để quay lại 
màn hình danh sách chức năng 
 
 

1 

2 
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THIẾT LẬP ẢNH NỀN 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Chọn chức năng thiết lập ảnh 
nền trong menu Thiết lập cá nhân 
 
2. Hệ thống bật popup cho phép 
Khách hàng lựa chọn phương thức 
lấy ảnh 
- Khách hàng nhấn chọn máy ảnh 
bấm Đồng {: hệ thống sẽ chuyển 
tới màn hình máy chụp ảnh để 
chụp->Nhấn OK để chọn ảnh đã 
chụp  
- Khách hàng nhấn chọn Thư viện 
ảnh bấm Đồng {  hệ thống sẽ link 
tới thư viện ảnh có sẵn trên máy 
Khách hàng cho phép chọn 1 ảnh 
để làm ảnh đại diện 
- Khách hàng nhấn chọn ảnh mặc 
định hệ thống sẽ tự động cập nhật 
ảnh mặc định có sẵ trên hệ thống 
vào ảnh nền. 
- Khách hàng bấm Bỏ qua để quay 
lại màn hình danh sách chức năng 
 
 

1 
2 
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ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP  

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

Nhập mật khẩu 
hiện tại  

Nhập mật khẩu mới do  
khách hàng tự đặt và quản 
lý  
Nhập lại mật khẩu 
mới  

Nhấn Thay đổi để hoàn thành. Hệ 
thống thông báo đổi mật khẩu 
thành công. Nhấn Đồng { để quay 
về màn hình menu cấp 2 

Lưu ý: Mật khẩu mới phải đảm bảo các quy tắc an toàn bảo mật do ngân hàng quy đinh. Khi Khách hàng nhập sai hệ thống sẽ có thông báo 
để Khách hàng được biết  

1. Chọn chức năng đổi mật 
khẩu đăng nhập trong menu 
thiết lập cá nhân 

2. Nhập thông tin: 

1 

2 
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ĐĂNG KÝ NGỪNG DỊCH VỤ 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Chọn menu Thiết 
lập cá nhânChọn 
Đăng ký ngừng dịch vụ  

4. Thông báo kết quả 
tạm ngừng thành công. 
Nhấn Đồng { để quay lại 
màn hình danh sách 
chức năng. 

2. Nhập điều kiện Từ 
ngày , Đến ngày nhấn 
Tiếp tục để chuyển 
sang xác thực giao dịch 

3. Kiểm tra thông tin nhấn 
Xác nhận để hoàn thành 
giao dich, nếu muốn sửa 
nhấn Quay lại .  

Lưu ý: Khi giao dịch thành công Tài khoản của Khách hàng sẽ bị khóa bắt đầu từ ngày đã nhập và sẽ tự động hoạt động trở lại khi hết thời 
gian “Đến ngày” 
- Nếu muốn ngừng vĩnh viễn dịch vụ khách hàng vui lòng đến quầy giao dịch của Lào Việt bank để được hỗ trợ 

1 2 3 4 
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THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Khách hàng nhấn chọn chức năng Thông tin 
khách hàng trong menu Thiết lập cá nhân. 
 
2. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình các thông tin 
mà Khách hàng đã đăng kí với ngân hàng khi 
mở tài khoản bao gồm; Tên đăng  nhập; Số 
CIF, Điện thoại liên hệ, Điện thoại di động, Địa 
chỉ thư điện tử  

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ hiển thị để Khách hàng xem và không 
cho phép sửa đỏi thông tin . Nếu Khách hàng muốn cập nhật lại 
thông tin vui lòng ra quầy giao dịch của Lào Việt Bank để được hỗ 

trợ.. 
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THIẾT LẬP MÀU NỀN 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối của thành công 

1. Chọn chức năng Thiết lập 
màu nền trong menu Thiết lập 
cá nhân 

1 2 

2. Chọn màu muốn thiết lập Nhấn 
Đồng {  Hệ thống sẽ đổi màu nền 
về màu đã chọn. Nhấn Bỏ qua để 
hủy bỏ thao tác 
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ĐỊA ĐIỂM  ATM/CHI NHÁNH 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1 

1. Chọn chức năng Địa 
điểm ATM trong menu 
Thông tin chung 

2. Hệ thống hiển thị 
danh sách các cây ATM 
gần vị trí NSD nhất 

3. Nhấn chọn tab Chi 
nhánh, hệ thống hiển thị 
các Chi nhánh hoặc PGD 
gần với vị trí Khách hàng 
hiện tại. 

4. Từ màn hình danh sách chi 
nhánh hoặc ATM nhấn vào 1 
kết quả hệ thống hiển thị màn 
hình bản đồ vị trí đã chọn 
nhấn close để quay lại màn 
hình danh sách trước đó 

Lưu ý: khi vào chức năng lần đầu hệ thống sẽ bật popup xin cấp quyền truy cập vị trí hiện tại của Khách hàng. Khách hàng vui lòng chọn 
Cho phép để hệ thống có thể tìm kiếm các vị trí cây ATM/Chi nhánh gần với Khách hàng nhất. Khách hàng có thể tìm kiếm cụ thể vị trí 
của 1 cây ATM hoặc chi nhánh trong chức năng Tìm kiếm 

2 4 3 
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TÌM KIẾM VỊ TRÍ ATM/CHI NHÁNH 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Chọn tab Tìm kiếm trên 
màn hình chức năng 2. Nhập thông tin tìm kiếm 

Chọn mục tiêu tìm kiếm 
ATM hoặc Chi nhánh/PGD 
Chọn Tỉnh/Thành phố 

Chọn quận huyện 

Nhấn tìm kiếm hệ thống sẽ trả 
ra các kết quả theo điều kiện 
nhập 

Nhấn chọn một kết quả 
để chuyển tới dạng xem 
bản đồ 

2 

1 
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THÔNG TIN CHUNG 

Ngân hàng liên doanh Lào Việt   -   Cầu nối thành công 

1. Bấm chọn chức năng 
Tỷ giá, hệ thống sẽ hiển 
thị thông tin tỷ giá theo 
ngày. Khách hàng có thể 
chọn ngày cần tìm kiếm 

2. Bấm chọn chức năng 
Lãi suất, hệ thống sẽ hiển 
thị các thông tin lãi suất 
hiện tại của ngân hàng 

3. Bấm chọn chức năng thông 
tin hỗ trợ, hệ thống hiển thị các 
câu hỏi thường gặp, điều kiện 
điều khoản sử dụng hệ thống. 
Khách hàng bấm chọn tab chức 
năng cần xem chi tiết. 

4. Bấm chọn chức năng 
Liên hệ để xem các 
thông tin liên hệ trợ giúp 
của ngân hàng. 

Từ danh sách chức năng Thông tin chung:  

2 3 4 1 


