Hướng dẫn nôp phí hạ tầng tp HCM thông qua tài khoản BIDV

HƯỚNG DẪN THU PHÍ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN TP.HCM QUA HỆ THỐNG BIDV

I/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN TẠI BIDV
1/ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BIDV SMARTBANKING
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Smartbanking của BIDV trên điện thoại
di động hoặc web.

028.39833838

bidv.com.vn
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Bước 3: Chọn mục Tài Chính

Bước 4: Chọn mục Cang vu TP.HCM

Bước 5:
- Phương án 1: Chọn Cang vu TP.HCM và So Chung Tu.
Nhập số thông báo phí/ chọn tiếp tục/ check số tiền cần thanh toán và chọn xác nhận thanh toán
- Phương án 2: Chọn Cang vu TP.HCM Ma KH
Nhập số ID (đăng ký kinh doanh)/ chọn tiếp tục/ chọn 1 hoặc vài thông báo cần thanh toán/ check số tiền cần thanh toán và tiến hành xác
nhận thanh toán

028.39833838

bidv.com.vn

BIDVbankvietnam

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hướng dẫn nôp phí hạ tầng tp HCM thông qua tài khoản BIDV

2/ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BIDV IBANK
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ibank của BIDV trên điện thoại di
động hoặc web.
Bước 2: chọn mục Thanh toán hóa đơn
Bước 3: Chọn Tạo giao dịch
.

028.39833838

bidv.com.vn
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Bước 4: Chọn tất cả các mục theo trang Thông tin giao dịch:
Cụ thể:

-

- Loại dịch vụ: Tai chinh
- Nhà cung cấp: Cang vu TP.HCM
- Dịch vụ:
+ Phương án 1: Chọn Cang vu TP.HCM Ma KH và So Chung Tu.
Nhập số thông báo phí/ chọn tiếp tục/ check số tiền cần thanh toán
và chọn xác nhận thanh toán

-

+ Phương án 2: Chọn Cang vu TP.HCM Ma KH
Nhập số ID (đăng ký kinh doanh)/ chọn tiếp tục/ chọn 1 hoặc vài
thông báo cần thanh toán/ check số tiền cần thanh toán và tiến hành xác
nhận thanh toán.

Bước 5: Đẩy duyệt giao dịch
Bước 6: Duyệt giao dịch qua các cấp.
Lưu ý: Kênh ibank bắt buộc phải đăng ký thanh toán hóa đơn online

3/ KÊNH QUẦY CỦA BIDV: Khách hàng đến Quầy giao dịch BIDV và cung cấp Số đăng ký kinh doanh hoặc số thông báo phí cho
Giao dịch viên để thực hiện giao dịch.

028.39833838

bidv.com.vn
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II/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ TÀI KHOẢN Ở NGÂN HÀNG KHÁC BIDV
1/ THANH TOÁN TRÊN ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng NHĐT của ngân hàng.
Bước 2: Chọn chuyển tiền nhanh 247
-

Số tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản định danh theo cấu trúc:

Mã đầu định danh V3PHT + Số chứng từ trên thông báo nộp phí
(Ví dụ: Số tài khoản định danh là V3PHT210907460624)
-

Tên tài khoản thụ hưởng: BIDV sẽ trả về thông tin tên Cảng vụ TPHCM khi thực hiện vấn tin số tài khoản.

-

Ngân hàng thụ hưởng: BIDV

-

Số tiền cần thanh toán: nhập số tiền theo thông báo phí

-

Nội dung: Nhập nội dung bất kỳ

Bước 3: Xác nhận chuyền tiền
2/ THANH TOÁN TẠI QUẦY GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG : Tới bất kỳ ngân hàng nào và gửi ủy nhiệm chi với nội dung:
-

Số tài khoản thụ hưởng: là số tài khoản định danh theo cấu trúc:

Mã đầu định danh V3PHT + Số chứng từ trên thông báo nộp phí
(Ví dụ: Số tài khoản định danh là V3PHT210907460624)
-

Tên tài khoản thụ hưởng: Cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM

-

Ngân hàng thụ hưởng: BIDV

-

Số tiền cần thanh toán: số tiền theo thông báo phí

Lưu ý: Kênh liên ngân hàng chỉ thanh toán một lệnh cho duy nhất một thông báo phí.

028.39833838

bidv.com.vn

BIDVbankvietnam

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

