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CÁC CÁCH NẠP TIỀN MIỄN PHÍ VÀO TÀI KHOẢN GIAO THÔNG (TKGT) VETC.

  

I/ Nạp tiền Online 

  

1. Nạp tiền miễn phí qua chuyển khoản Ngân hàng:

  

 (Chuyển khoản miễn phí qua ngân hàng Techcombank, Ngân hàng VP bank, ngân hàng PV
bank,ngân hàng MB, Ngân hàng số Timo; Ngân hàng TP bank; Ngân hàng Seabank...) 

      

  

  

Nội dung chuyển khoản:

  

+ Người thụ hưởng: Công ty TNHH Thu phí tự động VETC.

  

+ Số tài khoản: 16010000000626.
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+ Tại: Sở giao dịch III (Hà Nội) - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt nam (BIDV).

  

- Nội dung chuyển khoản/nạp tiền: Biển số xe hoặc Số tài khoản giao thông của KH[cách]Tên
Khách hàng

  

2. Ngân hàng BIDV

  

2.1.  Liên thông tài khoản BIDV với tài khoản VETC

  

(Khách hàng có tài khoản ngân hàng BIDV đăng ký liên thông tài khoản VETC, tiền sẽ tự động
chuyển từ tài khoản BIDV vào tài khoản VETC theo định mức mà khách hàng đã đăng ký.)

  

- Đăng ký liên thông tài khoản giao thông VETC 1 lần duy nhất tại quầy giao dịch của ngân
hàng  BIDV.

  

2.2. Nạp miễn phí qua hình thức thanh toán hóa đơn của Ngân hàng  BIDV.

  

Thanh toán phí VETC bằng thao tác trên BIDV smart banking.

  

Bước 1:  KH đăng nhập vào ứng dụng Smart Banking của BIDV

  

Bước 2: Click vào mục "Thanh toán hóa đơn" chọn mục "Giao thông"

  

Bước 3:
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- Chọn nhà cung cấp " VETC - Luong Top up" nếu KH muốn nạp theo số Tài khoản giao thông
sau đó nhập số TKGT và số tiền KH cần nạp

  

- Chọn VETC nếu KH muốn nạp theo biển số xe. Thao thác tiếp theo Bước 4

  

Bước 4: Chọn hình thức nạp tiền, số tiền và làm theo hướng dẫn

  

II/ Nạp tiền offline

  

1/Nạp tiền tại các điểm dịch vụ VETC

  

- Tới điểm dịch vụ của VETC thuận tiện nhất bao gồm: Tại các trạm thu phí, trung tâm đăng
kiểm xe cơ giới có liên kết ( Tra cứu tại: đây )

  

- Liên hệ làm việc trực tiếp với nhân viên nghiệp vụ tại các điểm trên để nạp tiền vào tài khoản.

  

2/ Nạp trên 3 triệu đồng tại quầy giao dịch BIDV

  

Chuyển khoản từ tài khoản BIDV sang tài khoản VETC tại quầy giao dịch.

  

Cách thực hiện

  

Thông tin người thụ hưởng:
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- Người hưởng: Cty TNHH thu phí tự động VETC

  

- Số tài khoản: 16010000000626

  

-Tại: Sở giao dịch III (Hà Nội) - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt nam (BIDV).

  

Nội dung chuyển khoản/nạp tiền: Khách hàng ghi: Biển số xe hoặc Số tài khoản giao thông của
KH[cách]Tên Khách hàng

  

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có Số tài khoản giao thông là E010000XXXX và biển số xe là
30AXXXX muốn nạp tiền vào tài khoản giao thông thì tại nội dung chuyển khoản/nạp tiền
Khách hàng A sẽ ghi cú pháp sau: 30AXXXX Nguyen Van A hoặc E010000XXXX Nguyen Van
A

  

Nguồn  vetc.com.vn
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https://vetc.com.vn/huong-dan-khach-hang-su-dung-thu-phi-tu-dong-nap-tien-mien-phi-vao-tkgt-vetc-s2.html

