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Dịch vụ truy vấn
Tại màn hình Trang chủ, sau khi đăng nhập thành công Khách hàng sẽ truy vấn được những
thông tin cơ bản của các giao dịch chuyển tiền đang chờ xử lý (là các giao dịch chờ kiểm tra/chờ
phê duyệt) ; hiển thị các thông tin chung về Tài khoản, Hợp đồng tiền gửi, Tiền vay, Tín dụng
thư, Bộ chứng từ, Bảo lãnh nhận hàng và Bảo lãnh ngân hàng. Ngoài ra, Khách hàng có thể truy
vấn được thông tin các tài khoản không hoạt động. Để biết thêm thông tin chi tiết của các loại
tài khoản này, Khách hàng sẽ truy vấn như sau:

1. Truy vấn thông tin tài khoản
1.1.Truy vấn Sao kê tài khoản:

Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Tài khoản > Sao kê tài
khoản
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
• Truy vấn chi tiết thông tin tài khoản: Số TK; loại TK; ngày tháng, số chứng từ của các giao
dịch phát sinh và số dư khả dụng của tài khoản.
• Chọn TK cần truy vấn bằng cách chọn TK trong danh mục.
• Lựa chọn khoảng thời gian cần truy vấn: “Từ ngày”… “Đến ngày”, sau đó chọn Tìm kiếm.
Lưu ý:
•

Khoảng thời gian truy vấn Sao kê tài khoản: Tối đa 03 tháng (90 ngày)/ 01 lần truy vấn.

1.2.Truy vấn lịch sử giao dịch của tài khoản:
Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Tài khoản > Lịch sử giao
dịch
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
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Truy vấn chi tiết thông tin tài khoản: Số TK; loại TK; ngày tháng, số chứng từ của các giao
dịch phát sinh và số dư khả dụng của tài khoản.
• Chọn TK cần truy vấn bằng cách chọn TK trong danh sách.
• Truy vấn các giao dịch :
+ Theo tháng: Chọn tháng muốn xem
Màn hình hiển thị: Chọn truy vấn giao dịch theo tháng
•

+ Theo ngày: chọn Hiển thị lựa chọn > Chọn Khoảng thời gian/ Chọn Ngày muốn xem
Màn hình hiển thị : Chọn truy vấn giao dịch theo ngày tháng

Sau đó chọn “Tìm kiếm”.
Lưu ý:
•

Khoảng thời gian truy vấn Lịch sử giao dịch: Tối đa 03 tháng (90 ngày)/ 01 lần truy vấn.

• Khách hàng chọn truy vấn các Giao dịch theo ngày có thể chọn thêm các trường Loại giao
dịch và Số tiền để truy vấn.
+ Chọn Loại giao dịch: Chọn Loại giao dịch (Tất cả/ Chỉ ghi có/Chỉ ghi nợ)
+ Chọn số tiền: Chọn Số tiền “Từ” … “Đến” …
1.3.Truy vấn thông tin tài khoản:
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Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Tài khoản >Thông tin tài
khoản
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
 Truy vấn chi tiết thông tin chung của tài khoản: Số TK; loại TK; loại tiền; trạng thái TK;
ngày mở tài khoản; chi nhánh mở TK và chi tiết số dư của TK.

2. Truy vấn thông tin các dịch vụ tài chính
2.1 Truy vấn thông tin hợp đồng tiền gửi:
Màn hình hiển thị Dịch vụ tài chính > Tiền gửi:

Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Tài khoản > Hợp đồng
tiền gửi
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
 Số hợp đồng, số tiền gốc và số tiền hiện tại
 Truy vấn chi tiết thông tin hợp đồng tiền gửi
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2.2. Truy vấn thông tin khoản vay

Màn hình: Dịch vụ tài chính >Tiền vay >Thông tin khoản vay

Màn hình: Dịch vụ tài chính > Tiền vay> Sao kê khoản vay

Màn hình: Dịch vụ tài chính > Tiền vay > Lịch trả nợ
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Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Tài khoản > Tiền vay
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
• Số khoản vay, dư nợ gốc và dư nợ hiện tại
• Truy vấn chi tiết thông tin khoản vay: Chọn số khoản vay muốn xem. Khi đó màn hình sẽ
link đến Dịch vụ tài chính > Tiền vay
+ Truy vấn các thông tin chung khoản vay: Dịch vụ tài chính > Tiền vay > Thông tin
khoản vay
+ Truy vấn các giao dịch của từng hợp đồng tín dụng theo thời điểm: Dịch vụ tài chính >
Tiền vay > Sao kê khoản vay
+ Truy vấn lịch trả nợ của tất cả các hợp đồng tín dụng từ thời điểm hiện tại đến một thời
điểm trong tương lai: Dịch vụ tài chính > Tiền vay > Lịch trả nợ
Ghi chú:
•
•

Khoảng thời gian truy vấn Sao kê khoản vay không lớn hơn 90 ngày và “Đến ngày” không
được lớn hơn ngày hiện tại.
Khoảng thời gian truy vấn Lịch trả nợ không lớn hơn 90 ngày.

2.3 Truy vấn thông tin tài trợ thương mại
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Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Dịch vụ tài chính > Tài trợ
thương mại
Tại đây, Khách hàng có thể truy vấn các thông tin sau:
• Truy vấn thông tin chi tiết L/C: Chọn Tín dụng thư
• Truy vấn thông tin chi tiết Bộ chứng từ: Chọn Bộ chứng từ
•
•

Truy vấn thông tin chi tiết Bảo lãnh nhận hàng: Chọn Bảo lãnh nhận hàng
Truy vấn thông tin chi tiết của Bảo lãnh ngân hàng: Chọn Bảo lãnh ngân hàng
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