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• Khách hàng có tài khoản ngân hàng

• Tất cả sản phẩm Ngân hàng, Ví điện 

tử, … tập trung khai thác khách hàng

THÀNH THỊ

• Khách hàng chưa có tài khoản

ngân hàng

• Khó khăn tiếp cận dịch vụ tài

chính

3. Các khó khăn thanh toán không dùng tiền mặt 



Dân số chưa có tài

khoản ngân hàng

3. Các khó khăn thanh toán không dùng tiền mặt 

?
Làm thế nào để người

dân tiếp cận thanh toán

điện tử ???



Nhiều khu vực cả 1 huyện chỉ có 1 điểm

giao dịch ngân hàng

3. Các khó khăn thanh toán không dùng tiền mặt 

Có những người dân phải đi hàng chục

km để giao dịch

? Giải pháp nào để người dân

tiếp cận dịch vụ?



Là dịch vụ ngân hàng số:

 Có đầy đủ các tính năng như một tài khoản ngân

hàng

 Chỉ cần có 1 số điện thoại là có thể đăng ký tài

khoản

 Không chỉ 60 triệu khách hàng Viettel mà khách

hàng tất cả các mạng khác Mobi, Vina… cũng có thể

đăng ký sử dụng

4. GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIETTELPAY 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ: VIETTELPAY là gì?

Khách hàng chưa có tài khoản Ngân hàng? 

=> Hãy sử dụng ViettelPay



ƯU ĐÃI VƯỢT TRỘI CỦA VIETTELPAY

Miễn phí nạp tiền/rút
tiền (50 triệu
đồng/tháng/KH).

Miễn phí duy trì dịch vụ
và duy trì tài khoản
ViettelPay.

Miễn phí chuyển tiền
tới 33 ngân hàng khác

Thủ tụcmở tài khoản
ViettelPay nhanh
chóng, đơn giản.

Giảm 3-5% khi
thanh toán cước
viễn thông.

Giảm 20% phí
mua Data.
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Tiết kiệm – Lãi suất
cao 8,2%/năm

4. GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIETTELPAY



LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI DÙNG VIETTELPAY

4. GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIETTELPAY 

STT Dịch vụ/giao dịch ViettelPay
Ngân hàng Thống kê hành vi 

khách hàng

ViettelPayTháng Năm (VNĐ) 

1 Phí duy trì tài khoản thường niên Miễn phí 11.000   55.000   

2 Phí duy trì dịch vụ hàng tháng Miễn phí 8.800 - 11.000 55.000   

3
Dịch vụ Nhận tin nhắn thông báo 

biến động số dư
Miễn phí 11.000   132.000   

4 Chuyển khoản trong Ngân hàng Miễn phí 1.100 - 3.300/GD 39.600 - 79.200 Trung bình 2 GD/tháng

5 Chuyển khoản ngoài Ngân hàng Miễn phí 11.000/GD 132.000   Trung bình 1 GD/tháng

6
Thanh toán các dịch vụ thiết yếu: 

Điện, nước, học phí, Internet,…
Miễn phí

Thu phí theo giao dịch:

1.100 - 3.300/GD
39.600 - 79.200 Trung bình 2 GD/tháng 

7 Phí chi lương hàng tháng Miễn phí 1.100/GD 

8 Rút tiền mặt tại ATM Miễn phí Tối thiểu 1.100 đồng/GD 13.200   Trung bình 1 GD/tháng

Tổng 0 374.000 - 492.800 



Là dịch vụ ngân hàng số:

 Có giải pháp giành riêng cho khách hàng 2G dùng

điện thoại bàn phím *998#

4. GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIETTELPAY 

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ: VIETTELPAY là gì?

Người dân đang sử dụng điện thoại bàn phím 

=> Hãy gọi *998#





4. GIẢI PHÁP THANH TOÁN QUA VIETTELPAY

 Tạo tài khoản ViettelPay cho người dân có thể thanh toán các dịch vụ trong hệ

sinh thái của Viettelpay trong đó có Viện phí.

 Người dân sử dụng tài khoản Viettelpay để thanh toán



TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

5. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đang triển khai thu hộ tiền điện và tiền nước
trên toàn địa bàn Tỉnh.

Đã ký kết Hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng với Quỹ bảo vệ & phát triển
môi trường rừng Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã triển khai thành công Thu hộ học phí của
ĐHNN – ĐH Huế.

Sắp tới triển khai nhân rộng trên tất cả các
trường thuộc ĐH Huế.

Thừa Thiên - Huế



Trân trọng cảm ơn!


