HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ TRẢ SAU CỦA TÂN CẢNG SÀI GÒN
THÔNG QUA HỆ THỐNG NAPAS
1. NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN HỒ CHÍ MINH (HDBANK)
 Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng HDB và đăng kí sử dụng dịch vụ Ngân
hàng trực tuyến ( Internet Banking HDB) tại quầy giao dịch.
 Các bước thực hiện giao dịch.
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của HDB
:https://ebanking.hdbank.vn/ipc/individual/ để sử dụng dịch vụ. Khách hàng nhập tên
đăng nhập và mật khẩu.

Tiếp đến,Khách hàng nhập OTP:

Bước 2: Khách hàng chọn dịch vụ và nhập thông tin thanh toán
-

Loại dịch vụ; Thanh toán hóa đơn khác
Nhà cung cấp dịch vụ: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
Mã khách hàng: KH nhập thông tin mã hóa đơn

Sau đó click “ Tiếp tục” để lấy thông tin hóa đơn gồm:
-

Số tiền phải thanh toán:

-

Mã hóa đơn, Mã lô hàng, Mã số thuế, Số container

Bước 3: Khách hàng thực hiện “ Duyệt” thanh toán và nhận thông báo kết quả.

2. NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU (GPB)
 Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng GPB và đăng kí sử dụng dịch vụ Ngân hàng
trực tuyến (GP.Bank Internet Banking) tại quầy giao dịch.
 Các bước thực hiện giao dịch.
Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của GPB theo địa chỉ:
https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn ( Nhập tên đăng nhập và mật khẩu)

Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Trong menu Thương mại điện tử chọn “ Dịch vụ thanh toán hóa đơn”
1. Loại dịch vụ: Thanh toán phí dịch vụ cảng biển nội địa và quốc tế
2. Nhà cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
Điền thông tin thanh toán:
-

Nhấn

Mã đơn hàng

để lấy thông tin hóa đơn gồm:
-

Số tiền phải thanh toán:

-

Thông tin bổ sung gồm: Mã hóa đơn, Mã Lô hàng, Mã số thuế và Số container

Bước 2: Xác thực. Để tiến hành xác thực giao dịch KH thực hiện lấy mật khẩu, sau đó nhập
OTP gửi qua SMS và nhấn vào “ Xác thực thực hiện thanh toán”.

Bước 3. Kết thúc

Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch

