
 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 2/9 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN NHANH 247 TRÊN TPBANK EBANK 

 

I. Hướng dẫn chuyển tiền nhanh qua số tài khoản 

Bước thực hiện Minh họa 

Bước 1:  

Đăng nhập TPBank eBank qua 

https://ebank.tpb.vn/retail/v8/  

hoặc đăng nhập trên app 

TPBank Mobile 

Chọn Chuyển tiền 

 

Bước 2:  

Chọn Liên ngân hàng 

 

https://ebank.tpb.vn/retail/v8/


 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 3/9 

Bước 3:  

Nhập thông tin chuyển tiền 

- Ngân hàng nhận 

- Số tài khoản nhận 

- Số tiền 

- Nội dung chuyển tiền 

Hệ thống tự động hiển thị tên 

người nhận 

 



 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 4/9 

Bước 4:  

Kiểm tra Loại giao dịch hiển thị 

đúng loại Chuyển tiền nhanh 

 



 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 5/9 

Bước 5:  

Nhập OTP xác thực giao dịch và 

nhận thông báo Giao dịch thành 

công trên màn hình TPBank 

eBank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 6/9 

II. Hướng dẫn chuyển tiền nhanh qua số thẻ 

Bước thực hiện Minh họa 

Bước 1:  

Đăng nhập TPBank eBank qua 

https://ebank.tpb.vn/retail/v8/  

hoặc đăng nhập trên app 

TPBank Mobile 

Chọn Chuyển tiền 

 

Bước 2:  

Chọn Qua thẻ 

 

https://ebank.tpb.vn/retail/v8/


 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 7/9 

Bước 3:  

Nhập thông tin chuyển tiền 

- Số thẻ nhận 

- Số tiền 

- Nội dung chuyển tiền 

 



 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 8/9 

Bước 4:  

Kiểm tra thông tin giao dịch 

- Tên người nhận 

- Ngân hàng nhận 

- Loại giao dịch: Chuyển tiền 

nhanh qua số thẻ 

 



 Hướng dẫn Chuyển tiền nhanh 247 trên TPBank eBank 

 

 

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được 
sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank.  
Trang số: 9/9 

Bước 5:  

Nhập OTP xác thực giao dịch và 

nhận thông báo Giao dịch thành 

công trên màn hình TPBank 

eBank 

 

 


