
Hướng dẫn sử dụng

phương pháp xác thực iOTP
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Phần I: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Bước 1: Đăng nhập Tài khoản Giao dịch Chứng khoán qua App trên điện thoại

Khách hàng điền đầy đủ thông tin trên màn hình đăng nhập gồm:

▪ Tài khoản: Tài khoản chứng khoán tại VIS của quý khách hàng (6 số)

▪ Mật khẩu: Nhập Mật khẩu đăng nhập hệ thống của khách hàng.

▪ Nhập mã OTP: VIS gửi tới số điện thoại đã đăng ký của khách hàng qua hệ 

thống SMS. 
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Bước 2: Chọn & ấn icon dịch vụ Bước 3: Chọn “iOTP” Bước 4: Chọn “Đồng ý với Điều khoản và điều 

kiện iOTP“. Ấn “Đăng ký”
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Bước 5: Nhập mã OTP theo thông 

tin hệ thống gửi về SMS/Email

Bước 6: Chọn “Đồng ý”; Đăng 

ký thành công
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Phần II. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Giao dịch trên App

Bước 1: Nhập giao dịch Bước 2: Chọn lấy mã iOTP Bước 3: Xác thực vân tay hoặc Nhập mật khẩu đăng nhập
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Bước 5: Chọn Đồng ý, giao dịch 

thành công

Bước 4: Chọn “Xác thực OTP”
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2. Giao dịch trên web

Bước 1: Nhập thông tin lệnh 

chọn “Đặt lệnh”

Bước 2: Chọn “Gửi lệnh”
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Bước 3: Nhập OTP theo thông tin hiện trên app, chọn “Gửi lệnh”, Giao dịch thành công.

Chỉ cần phải xác thực OTP một lần ở lệnh đầu tiên, các lệnh sau không cần xác thực OTP
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Phần III: HỦY DỊCH VỤ

Cách 1: Hủy iOTP

KH có thể hủy ĐK thiết bị iOTP theo 1 trong 3 cách:

Bước 1: Chọn “Dịch vụ”;Chọn “iOTP” Bước 2: Chọn “Hủy iOTP” Bước 3: Chọn “Đồng ý”; Hủy thành công

Cách 2: KH thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập

Cách 3: KH yêu cầu VIS hủy dịch vụ 

Khách hàng trực tiếp hoặc gọi điện đến phòng DVKH của VIS yêu cầu đổi hình thức nhận iOTP
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