HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU DỊCH VỤ SHB ONLINE
STT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

MÀN HÌNH TƯƠNG ỨNG

Vào EMAIL cá nhân đã đăng ký với
SHB tìm kiếm thư đến SHB Ebanking
thông báo dịch vụ SHB Online.
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Trường hợp thay đổi EMAIL cá nhân, SV
đến các điểm giao dịch của SHB để đăng
ký thay đổi thông tin.

SV sẽ nhận được Thông báo dịch vụ
SHB ONLINE như hình bên 
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Lưu ý: Để đảm bảo an toàn thông tin tài
khoản, đề nghị SV không chia sẽ các thông
tin như Tên đăng nhập và Mật khẩu với bất
kỳ ai.

Chọn đường dẫn ibanking.shb.com.vn
như mũi tên để đăng nhập DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN
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SV nhập các thông tin Tên đăng nhập +
Mật khẩu đã được cung cấp trên Thông
báo dịch vụ SHB Online như ở Hình 2

Đổi mật khẩu SHB Online
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Mật khẩu cũ là mật khẩu được cung cấp
trên Thông báo dịch vụ SHB Online
Lưu ý: Lưu lại tên đăng nhập và mật
khẩu SHB Online đã thay đổi thành công
để sử dụng nộp học phí Online.
Quên mật khẩu SHB Online:
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Sinh viên chọn như hình bên: Nhập các thông
tin theo yêu cầu để được cấp lại mật khẩu SHB
Online mới về email đã đăng ký với SHB.
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HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ ONLINE QUA TKTT
MỞ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB)

STT

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

MÀN HÌNH TƯƠNG ỨNG

Trước khi nộp học phí Online, Sinh viên (SV) phải đổi mật khẩu thành công dịch
vụ SHB Online như Hướng dẫn đổi mật khẩu dịch vụ SHB Online ở Trang 1.
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Nộp tiền vào Tài khoản thanh toán (TKTT) cá nhân của SV được mở tại SHB.
-
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Nộp tiền trực tiếp vào TKTT tại các điểm giao dịch của SHB hoặc
Chuyển khoản đến TKTT của sinh viên mở tại SHB.

Sử dụng Google Chrome để vào trang
huht.hueuni.edu.vn

Chọn biểu tượng như hình bên:
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Đăng nhập vào kho dữ liệu nộp học phí
cá nhân:
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Mỗi SV được cấp một tài khoản ban đầu
như sau:
Tên đăng nhập: Mã sinh viên
Mật khẩu: Mã sinh viên
Đổi mật khẩu của trang nộp HP trực
tuyến:
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SV nhấn vào nút Đổi mật khẩu ở khung
bên trái và nhập các thông tin theo yêu
cầu.
SV quên mật khẩu Trang huht.hueuni.edu.vn đề
nghị liên hệ Phòng Kế toán – Trường DL để được
cấp lại.

Lưu ý: Lưu lại mật khẩu vừa đổi để sử
dụng cho các lần đăng nhập tiếp theo.
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Kiểm tra thông tin cá nhân:
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SV nên kiểm tra thông tin cá nhân trước
khi thực hiện nộp HP Online nhằm tránh
nhầm lẫn thông tin nộp học phí của SV
khác,
NỘP HỌC PHÍ ONLINE
Lúc này SV phải chọn các thông tin quan
trọng sau:
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-

Năm học
Học kỳ
Kiểm tra số tiền nộp.

Sau khi chọn các thông tin cần thiết, SV
nhấn vào nút
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Chọn Ngân hàng thanh toán là SHB
theo biểu tượng hình bên.
Nhập số Tài khoản thanh toán mở tại
Ngân hàng SHB
Cách lấy thông tin số TKTT:
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- Xem trên Liên 2 Giấy nộp tiền học phí do
SHB cung cấp hoặc
- Truy vấn trên SHB Online.

Trình duyệt sẽ chuyển sang trang
ibanking SHB.
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SV nhập Tên đăng nhập và mật khẩu
của dịch vụ SHB Online đã được thay
đổi thành công ở Bước1 để đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện đơn hàng Thanh toán trực tuyến.
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Sinh viên chọn: THANH TOÁN
Nhập mã xác thực OTP và hoàn tất giao
dịch. Có 02 hình thức xác thực:
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1- SMS OTP: xác thực bằng cách nhập
OTP được gửi về từ tin nhắn điện
thoại.
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Trường hợp thay đổi số điện thoại sử
dụng, SV đến các điểm giao dịch của
SHB để đăng ký thay đổi thông tin.

2 - Smart OTP:
- Kích hoạt Smart OTP trên màn hình SHB
Mobile.
- Nhập mã khóa Smart OTP ( 6 số).
- Nhập mã giao dịch trên SHB Online theo
hướng dẫn trên màn hình giao dịch, SHB
Mobile sẽ tự động cấp Smart OTP,
- Chuyển mã OTP được cấp trên Mobile
banking sang SHB Online để hoàn tất
giao dịch.
Kết thúc giao dịch:
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Sau khi nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ
thông báo kết quả giao dịch thành công
như hình bên:
Sinh viên chọn nút: Trở lại
Kiểm tra kết quả:
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Vào mục Nộp học phí, xem thông tin tại
phần Quá trình nộp học phí để kiểm tra
kết quả giao dịch.
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HOTLINE NỘP HỌC PHÍ ONLINE

0234.3966 688 ( 131,135,137)

4

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA SHB TRÊN ĐỊA BÀN T.THỪA THIÊN HUẾ
Sinh viên hoặc người thân của sinh viên có thể đến các điểm giao dịch của SHB trên toàn
quốc để nộp tiền vào TKTT của sinh viên.
Tại địa bàn Thừa Thiên Huế, sinh viên nộp tiền vào TKTT tại các điểm giao dịch sau:
STT

Địa chỉ

Địa điểm

Điện thoại liên hệ
0234.3966 688
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Chi nhánh SHB Huế Phòng DVKH

28 Lý Thường Kiệt, Phường
Vĩnh Ninh, TP Huế.

0234.3996 688
Số máy lẻ: 131,135,137

59 Hùng Vương, Phường Phú
Hội, TP Huế.

0234.3986 999

Phòng giao dịch Phú Xuân

46 Mai Thúc Loan, Phường
Thuận Lộc, TP Huế.

0234.3772 377

Phòng giao dịch Phú Bài

1110 Nguyễn Tất Thành,
Phường Phú Bải, TX Hương
Thủy, TT Huế

0234.3824888
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Phòng giao dịch Phú Hội

3
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Ghi chú: SV mang theo giấy tờ tùy thân ( CMT/CCCD/ Hộ chiếu) khi đến giao dịch tại các
điểm giao dịch của SHB.

CHÚC CÁC BẠN NỘP HỌC PHÍ ONLINE THÀNH CÔNG !
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