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I. Thông tin chung 

1. Các kênh thực hiện dịch vụ Top up 

Nhằm tạo thuận lợi cho các đại lý của VietJet trong việc Top-up tiền bán vé một cách 

nhanh chóng, VietJet và VietcomBank sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ Top-up tự động kể từ 

ngày 02/02/2015 như sau: 

a. Thực hiện Top up tiền mặt tại phòng giao dịch của Vietcombank 

i. Đại lý không có tài khoản tại Vietcombank:  

Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào tài khoản đại lý trong hệ thống bán vé 

Intelisys của VietJet ngay lập tức khi Đại lý hoàn tất Giấy nộp tiền tại quầy 

giao dịch của Vietcombank 

ii. Đại lý có mở tài khoản tại Vietcombank:  

Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào tài khoản đại lý của hệ thống bán vé Intelisys 

của VietJet  ngay lập tức khi Đại lý hoàn tất ủy nhiệm chi. 

 

 Thời gian làm việc của các phòng giao dịch thuộc Vietcombank (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ theo qui định): 

7:30 – 16:30 : từ thứ 2 đến thứ 6 

b. Thực hiện Top up qua kênh internet banking của Vietcombank:  

Hệ thống sẽ tự động nạp tiền vào tài khoản đại lý của hệ thống bán vé Intelisys 

của VietJet  ngay sau giao dịch Internet banking thành công. 

 Các dịch vụ Internet Banking được thực hiện 24/24 và 7 ngày trong tuần trong trường 

hợp đại lý có tài khoản tại Vietcombank. 

2. Tài khoản ngân hàng của VietJet 

Các đại lý nộp tiền top up vào tài khoản ngân hàng của VietJet theo thông tin sau: 

- Chủ tài khoản: Công ty cổ phần hàng không Vietjet 

- Số tài khoản: 0071000959213 

- Địa chỉ: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương- CN HCM, Phòng giao dịch Bến Nghé. 

569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM. 

3. Lưu ý:  

Dịch vụ nạp tiền vào tài khoản đại lý trên hệ thống bán vé Intelisys của VietJet sẽ 

không được thực hiện tự động nếu Đại lý thực hiện chuyển khoản từ ngân hàng khác 

về VCB hoặc sử dụng tài khoản Doanh nghiệp mở tại VCB (hiện tại, hệ thống Topup 

tự động chỉ hỗ trợ khi Đại lý chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân) hoặc sử dụng tài 
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khoản cá nhân nhưng không sử dụng hình thức Nạp tiền điện tử như hướng dẫn bên 

dưới. 

II. Thông tin về Vietcombank 

- Website: http://www.Vietcombank.com.vn 

 

- Địa điểm giao dịch của các phòng giao dịch thuộc Vietcombank được thông tin trên 

web http://Vietcombank.com.vn/About/Network.aspx 

 

- Chi tiết liên hệ: 1900 545 413 (miễn phí 24/7) 

III. Hướng dẫn chi tiết 

1. Thực hiện Top up tiền mặt tại phòng giao dịch của Vietcombank 

a. Top Up khi đại lý không có tài khoản tại Vietcombank 

 

Đại lý đến phòng giao dịch Vietcombank và điền vào Giấy nộp tiền như mẫu dưới đây: 

- Thông tin người nộp tiền: Họ và tên người nộp 

- Nội dung nộp tiền: Mã đại lý _nộp tiền top-up 

- Số tiền:  

Mẫu Giấy nộp tiền 

 

http://www.vietcombank.com.vn/
http://vietcombank.com.vn/About/Network.aspx
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b. Top Up khi đại lý có tài khoản tại Vietcombank 

Đại lý làm Ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản Top-up cho VietJet  như mẫu dưới 

đây: 

- Số tài khoản: số tài khoản của Đại lý tại Vietcombank. 

- Nội dung nộp tiền: Mã đại lý _nộp tiền top-up 

- Số tiền:  

Mẫu Ủy nhiệm chi 
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2. Thực hiện Top up qua kênh internet banking của Vietcombank 
  

Bước 1: Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking ở địa chỉ:  

 

https://www.Vietcombank.com.vn/ibanking/  

 

 
 

 Bước 2: Chọn “Nạp tiền điện tử” trong tính năng “Thanh toán”  

 

 

https://www.vietcombank.com.vn/ibanking/
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Bước 3: Khởi tạo lệnh thanh toán. Quý đại lý lưu ý điền các thông tin như sau: 

 

-          Nhà cung cấp dịch vụ: Vietjet Air 

-          Số tiền:  

-          Mã khách hàng: Mã đại lý được cấp bởi Vietjet 

 

 
 

Bước 4: Xác thực giao dịch bằng OTP  

IV. Thông tin liên hệ tại Vietjet: 

Mọi phát sinh có liên quan đến lỗi hệ thống hay các trở ngại trong việc top-up, Quý đại lý vui 

lòng liên hệ với nhân viên của Vietjet Air sau: 

 

 1-      Ms Huỳnh Thị Tuyết Trinh (Finance) 

Email: trinhhuynh@vietjetair.com 

Tel: 08 35471866 – ext: 120 

 

2- Mr Nguyễn Đức Trung (Finance) 

Email: trungnguyend@vietjetair.com 

Tel: 08 35471866 – ext: 434 

 

3-      Mr Phan Hoàng Dương (Sales) 

Email: duongphan@vietjetair.com 

Tel: 0934 616 774 

 

 Trân trọng cám ơn! 

mailto:trinhhuynh@vietjetair.com
mailto:duongphan@vietjetair.com

