
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN  

MY EBANK - NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ YÊU THÍCH  

DỊCH VỤ MOBILE BANKING 

Phần 1: Thông tin ngân hàng 

Tên ngân hàng:  

Tên viết tắt:  

Trụ sở chính:  

Website  

Điện thoại :  

Logo ngân hàng: Gửi file mềm, định dạng ai,cdr,  

Thông tin tự giới thiệu: không quá 500 từ, và một hình ảnh đại diện (giới thiệu những nét cơ bản 

và nổi bật của dịch vụ tham gia bình chọn), thông tin sẽ được công bố trên website chương trình.  

Phần 2: Thông tin về dịch vụ Mobile Banking  

(Thông tin không công bố rộng rãi, dành cho Hội đồng Chuyên môn đánh giá) 

2.1: Các tính năng dịch vụ 

TÍNH NĂNG DỊCH VỤ  

Mobile Banking 

Có Không 

  n  n n       n  

Truy v n thông tin tài kho n       

 em s o kê tài kho n      
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Chuy n kho n c ng ng n hàng      

Nạp tiền điện thoại (đủ 3 mạng Mobifone, Vin phone, 

Viettel)  
    

Th nh toán hó  đơn (tối thi u 10 nhà cung c p dịch vụ)  

  

Dịch vụ Mobile B nking được đăng ký sử dụng bởi khách 

hàng củ  c  3 mạng viễn thông Mobifone, Vinaphone, 

Viettel    

  n  n n              t n   

Chuy n kho n liên ng n hàng      

Th nh toán th  t n dụng      

      n  n n        

Truy v n thông tin chung (tỷ giá, lãi su t, chi nhánh, đị  

đi m ATM,..)  
  

Th y đ i c p nh t thông tin (m t kh u, đị  ch  s o kê,  )      

 ăng ký qu n lý tài kho n th  thụ hưởng      

Các t nh năng khác:  êu cụ th  đ  hỗ trợ việc đánh giá trong trường hợp các ngân hàng có cùng đi m 

số: 
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2.2. Tính an toàn bảo mật của hệ thống  

 

Hạng mục 

Mobile Banking 

Có Không 

 T  o     n ANSI/TIA-942 xét trong vòng mộ  n m   ì      D   ủ  n ân  àn  ở mứ  độ nào? 

(Nếu ngân hàng áp dụng chu n khác chu n AN   T A-942 quy về mức tương ứng củ  chu n 

ANSI/TIA-942). Ngân hàng    ỉ đượ    ọn 01   on      lự    ọn  ên dướ , số điểm tố  đa:  

 D t  Center đ ng ở mức độ 1  

  

D t  Center đ ng ở mức độ 2  

  

D t  Center đ ng ở mức độ 3  

  

D t  Center đ ng ở mức độ 4  

  

Hệ thống dự ph ng  D        

Áp dụng phương pháp xác thực  

  

Áp dụng phương pháp m  h a      

Đang áp dụng standard/framework quản lý hệ thống 

thông tin ISO 20000 hoặc ITIL hoặc COBIT?  
  

Hệ thống xử lý giao dịch thẻ đ  được chứng nhận PCI 

DSS ?  
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2.3. Chăm s c khách hàng  

Hạng mục 

Mobile Banking 

Có Không 

Dịch vụ h  trợ  Call Center 24/7      

C p nh t thông tin trên kênh  nternetb nking  

  

 

2.4 Tăng trưởng dịch vụ  

Hạng mục Mobile Banking 

 

 ố lượng khách hàng lũy kế đến 30/06/2014  

(Khách hàng được tính là các khách hàng đã kích hoạt và sử 

dụng dịch vụ) 

( gân hàng cung cấp thêm thông tin v  số lượng khách  

hàng đăng ký trong năm 2013 đ  Hội đồng chuyên môn 

tham khảo) 

  

 ố lượng các giao dịch được xử lý trong 6 tháng đầu năm 

2014  

( gân hàng cung cấp thêm thông tin v  số lượng các giao 

dịch được xử lý năm 2013 đ  Hội đồng chuyên môn tham 

khảo) 

  

Giá trị các giao dịch được xử lý 6 tháng đầu năm 2014 

 VNĐ   

( gân hàng cung cấp thêm thông tin v  giá trị các giao dịch 

được xử lý năm 2013 đ  Hội đồng chuyên môn tham khảo) 
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2.5. Chất lượng dịch vụ  

 

Tỷ lệ thành công (%)  củ  các gi o dịch nội  bộ ng n hàng 

trên kênh Mobile Banking  – 6 tháng đầu năm 2014  

( gân hàng cung cấp báo cáo số liệu xuất từ hệ thống của 

ngân hàng) 

 

Tỷ lệ thành công (%)  củ  các gi o dịch giữ  ng n hàng với 

các đơn vị khác (ng n hàng, t  chức chuy n mạch th , nhà 

cung c p dịch vụ ) trên kênh Mobile Banking– 6 tháng đầu 

năm 2014  

( gân hàng cung cấp báo cáo số liệu xuất từ hệ thống của 

ngân hàng) 

 

2.6. Cam kết 

 Cung c p tối thi u 3 hình  nh gi o diện màn hình củ  các nội dung s u: gi o diện màn hình đăng 

nh p, màn hình t nh năng ch nh, màn hình luồng gi o dịch củ  1 gi o dịch tài ch nh, và phi tài 

ch nh b t kỳ.  

 Cung c p hướng dẫn sử dụng, các quy trình liên qu n như quy trình khách hàng đăng ký k ch 

hoạt dịch vụ, quy trình thực hiện các loại gi o dịch, t nh năng trên Mobile Banking  

 Chịu trách nhiệm về t nh ch nh xác củ  thông tin đăng ký 

 Ng n hàng có th  tự thực hiện các hoạt động đ  khuyến kh ch khách hàng củ  mình th m gi  

đánh như tặng quà khách hàng, em il thông báo nhắc nhở đánh giá 

 Cung c p 1 tài kho n thử nghiệm trên hệ thống với đầy đủ các t nh năng củ  hệ thống đ  Hội 

đồng chuyên môn ki m chứng và đánh giá.                                                           

  Đại diện ngân hàng 

                                                               (Ký và đóng dấu). 

 


