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Trường Đại Học CNTT và TT Việt — Hàn

A. Thông tin tài khoản thu phí Trường Đại học CNTT và TT Việt - Hàn
Tên tài khoản: Trường Đại học CNTT và TT Việt I Hàn

Số tài khoản: 2015201003628

Tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tân Chính Nam Đà Năng

B. Các hình thức nộp học phí qua ngân hàng
1. Tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill Payment)

I Sinh viên/Phụ huynh hoặc người đại diện đến các điểm giao dịch của Agribank trên 

toàn quốc.

Bước 1: Đề nghị nộp tiền học phí cho sinh viên của Trường Đại học CNTT và TT 

Việt - Hàn qua hệ thống Bill Payment.

Bước 2: Cung cấp mã sinh viên.

Bước 3: Giao dịch viên truy vấn thông tin học phí của sinh viên.

Bước 4: Thu tiền theo hình thức ủy nhiệm chi tài khoản hoặc thu tiền mặt.

Bước 5: GDV cung cấp cho người nộp tiền hóa đơn có đóng dấu ngân hàng.

2. Kênh nhờ thu tự động
! Sinh viên cần có tài khoản tại Agribank chi nhánh Tân Chính Nam Đà Nằng.

- Sinh viên đã đăng ký nhờ thu tự động học phí với Agribank Chi nhánh Tân Chính Nam 

Đà Năng;

- Đảm bảo đủ số dư trong tài khoản thanh toán của sinh viên để thực hiện giao dịch 

(số dư tối thiểu trong tài khoản (50.000 VNĐ) + số tiền học phí sinh viên phải nộp)

- Tại thời điểm thu học phí của Nhà trường, Sinh viên/Phụ huynh đến các điểm giao dịch 

của các Ngân hàng trên toàn quốc
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Mang phổn thịnh đến khách hàng

=> Nộp học phí thông qua hình thức nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) trực tiếp vào tài 

khoản thanh toán của sinh viên đã mở tại Agribank CN Tân Chính Nam Đà Năng 

=> Ngân hàng sẽ gạch nợ tự dộng, trích tiền từ tài khoản của sinh viên chuyển sang tài 

khoản Nhà trường theo đúng số tiền hiển thị trên hệ thống.

3. Kênh E I Mobile Banking

1 Sinh viên cân cỏ tài khoản tại Agribank và đa dăng ký dịch vụ và cài đặt ứng dụng 

Agribank E-Mobile Banking. (Hotline hỗ trợ: (0236) 3752695/ 0899 153 315)

1 Các bước thực hiện: Đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile Banking => Thanh toán 

hỏa đơn <=> Nộp tiền học phí => Trường Đại học CNTT và TT Việt Hàn Nhập Mã 

sinh viên o  Tiếp tục o  Nhập mật khẩu dịch vụ Agribank E-Mobile Banking E> Hệ 

thống thông báo giao dịch thành công

4. Kênh Internet Banking

1 Sinh viên cần cỏ tài khoản tại Agribank, đãng ký dịch vụ Internet Banking và đã kích 

hoạt dịch vụ SMS Banking. (Hotline hỗ trợ: (0236) 3752695/ 0899 153 315)

- Các bước thực hiện: Truy cập trang ibank.ạgribank.com.vn o  Đăng nhập o  Chọn 

menu Thanh toán hóa đơn Chọn Thanh toán học phí ■=> Tiếp tục ■=> Chọn “Trường 

Đại học CNTT và TT Việt Hàn” => Nhập Mã sinh viên vào ô "Mã tra cứu" g  Tiếp tục 

■=> Hệ thống thông báo chi tiết các khoản học phí và tổng số tiền cần thanh toán ■=> 

Thanh toán => Hệ thống sẽ gửi 1 mã xác nhận tới điện thoại i> Nhập Mã xác nhận vào 

hệ thống để xác nhận lệnh nộp học phí => Hệ thống xử lý và trả lại kết quả thanh toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kính đề nghị sinh viên Trường Đại học 

CNTT và TT Việt Hàn liên hệ với:

- Phòng Ke Hoạch Tài Chính - Trường ĐH CNTT và TT Việt Hàn 

Số điện thoại: (0236) 667114 hoặc 0905 001 307 (Cô Lâm)

- Phòng Kế toán -  Ngân Quỹ Agribank Tân Chính Nam Đà Nằng 

Hotline hỗ trợ: (0236) 3752695/ 0899 153 315 (Tiên)
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