
HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VSTEP 

I. NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN VSTEP 

1. Đăng nhập tài khoản Vstep. 

 

2. Trong giao diện trang chủ, chọn “Nạp tiền” để chuyển sang giao diện nạp tiền. 

 

II. LỰA CHỌN HÌNH THỨC NẠP TIỀN 

a. Nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại: 

1. Trong giao diện nạp tiền, tích vào “Nạp tiền bằng thẻ điện thoại” và chọn “Tiếp tục”. 



 

2. Trong giao diện “Nạp tiền bằng thẻ cào”: 

  Lựa chọn loại thẻ cào ở ô số 1. 

  Nhập mã số thẻ ở ô số 2. 

  Nhập số seri thẻ ở ô số 3. 

 Ấn “Nạp tiền” để nạp tiền vào tài khoản, ấn “Quay lại” để hủy việc nạp tiền. 

 

b. Nạp tiền bằng thẻ ngân hàng nội địa: 

1. Trong giao diện nạp tiền, tích vào “Nạp tiền bằng thẻ ngân hàng nội địa”, lựa chọn 

ngân hàng và ấn “Tiếp tục”. 



 

2. Trong giao diện “Nạp tiền bằng thẻ ngân hàng nội địa”: 

 Nhập số tiền cần nạp vào ô số 1 (số viết liền như ví dụ). 

 Ấn “Nạp tiền” để chuyển sang bước 3, ấn “Quay lại” để hủy việc nạp tiền. 

 

3. Hệ thống sẽ trả về form thanh toán online tương ứng với ngân hàng đã lựa chọn ở bước 

1, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ấn “Thanh toán” để nạp tiền. 



 

c. Nạp tiền bằng thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế: 

1. Trong giao diện nạp tiền, tích vào “Nạp tiền bằng thẻ tín dụng & ghi nợ quốc tế” và ấn 

“Tiếp tục”. 

 

2. Trong giao diện “Nạp tiền bằng thẻ visa hoặc mastercard”: 

 Lựa chọn loại thẻ ở ô số 1. 

 Điền số tiền cần nạp ở ô số 2 (số tiền phải lớn hơn hoặc bằng 50000đ). 

 Ấn “Nạp tiền” để chuyển sang bước 3, ấn “Quay lại” để hủy việc nạp tiền. 



 

3. Hệ thống sẽ trả về form thanh toán online tương ứng với loại thẻ đã lựa chọn ở bước 2, 

điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và ấn “Thanh toán” để nạp tiền. 

 

d. Nạp tiền bằng ví điện tử Ngân Lượng: 

1. Trong giao diện nạp tiền, tích vào “Nạp tiền bằng Ví điện tử Ngân Lượng” và ấn “Tiếp 

tục”. 



 

2. Trong giao diện “Nạp tiền bằng ví điện tử ngân lượng”: 

 Nhập số tiền cần nạp vào ô số 1 (số viết liền như ví dụ). 

 Ấn “Nạp tiền” để chuyển sang bước 3, ấn “Quay lại” để hủy việc nạp tiền. 

 

3. Hệ thống sẽ trả về form thanh toán online của ví điện tử ngân lượng, điền đầy đủ thông 

tin đăng nhập và ấn “Đăng nhập” để hoàn tất quá trình thanh toán. 



 




