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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Thí sinh sử dụng thông tin tài khoản thẻ ATM của các ngân hàng thương mại trong 
danh sách Foxpay liên kết để thanh toán 

Xem danh sách ngân hàng chấp thuận thanh toán 

 

Hotline Công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam (Napas) 

028 3825 1386  -  028 3911 7155 
 

Bước 1: Thí sinh kiểm tra chính xác đường dẫn trang web thanh toán 
là portal.foxpay.vn 
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Bước 2: Thí sinh nhập vào 3 thông tin của thẻ tài khoản ngân hàng (Thẻ 
ATM) 

(1) Số in nổi trên thẻ ATM 
(2) Họ tên chủ thẻ (VIẾT HOA KHÔNG DẤU) 
(3) Tháng và Năm phát hành của thẻ ATM 

 
Sau khi xác thực thông tin thẻ ATM đúng, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số 
điện thoại của khách hàng đã đăng ký tài khoản thanh toán (đã đăng 
ký thẻ ATM này).  



3 
 

 
 

 
Thí sinh nhập mã OTP vào ô “Mã xác thực (OTP)” để hoàn thành thanh toán 

Lưu ý: 

Nếu đến bước này bạn không nhận được mã OTP nào gửi đến điện thoại 
của mình (thường sẽ mất 30s - 3 phút để nhận mã OTP) thì bạn cần liên hệ 
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tới chính ngân hàng phát hành thẻ ATM. Có thể xảy ra 1 trong 2 nguyên 
nhân: 

● Nguyên nhân 1: Tài khoản thanh toán của bạn chưa đăng ký dịch vụ 
SMS banking 

● Nguyên nhân 2: Số điện thoại nhận thông báo OTP là số điện thoại 
khác hoặc chưa cập nhật số điện thoại nhận OTP → Bạn đến ngân 
hàng làm Đơn thay đổi thông tin tài khoản, cập nhật số điện thoại đang 
dùng để nhận mã OTP (Bạn có thể hỏi Giao dịch viên tại ngân hàng 
đó để được tư vấn cụ thể) 


