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01 Lịch Kinh Doanh
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• Lịch kinh doanh hiển thị các mốc thời gian quan trọng của các khoản

vay trong tháng hiện tại.

• 4 mốc thời gian gần nhất sẽ được hiển thị ngay màn hình chính. Tất

cả mốc thời gian cần lưu ý trong tháng sẽ hiển thị sau khi nhấn “Xem

tất cả”

01 – Lịch Kinh doanh

Lịch kinh doanh
Dễ dàng theo dõi các mốc thời gian quan trọng của khoản vay
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02 Tạo yêu cầu mới



6

Chọn “Tài chính thương mại”

Tùy chọn: Chọn “Tạo mẫu” để tạo mẫu vay

Nhấn “Tiếp tục”

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Chọn ”Tạo giao dịch”

02 - Tạo yêu cầu mới
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Nhập Mã tham chiếu khách hàng duy nhất

02 - Tạo yêu cầu mới

5.Sao chép từ mẫu/yêu cầu tạo trước đó
a. Mẫu vay: chọn mẫu từ “Tải trước từ mẫu” và nhấn ‘Chọn”
b. Yêu cầu cũ: chọn từ danh sách các yêu cầu trước trong “Sao chép từ Ứng

Dụng” và nhấn ‘Chọn”

Nhấn “Tiếp tục”

Yêu cầu Tài trợ thương mại

5b

5a
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Chọn loại tài trợ thương mại
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Các trường bắt buộc

1 Advance payment Chọn "Yes" nếu thanh toán trước khi giao hàng. 
Ngược lại, chọn "No".

2 Đồng tiền hóa đơn Chọn đơn vị tiền tệ của các hóa đơn yêu cầu tài trợ.

3 Số tiền hóa đơn Tổng số tiền của tất cả hóa đơn.

4 Số tiền vay Tổng số tiền yêu cầu tài trợ theo đơn vị tiền tệ của 
hóa đơn. Số tiền vay không được vượt quá số tiền 
hóa đơn.

5 Đồng tiền tài trợ Đơn vị tiền tệ của khoản vay. Có thể khác với đơn vị 
tiền tệ của hóa đơn.

6 Thời hạn tài trợ Thời gian vay tính theo ngày lịch dương.

7 Supplier Name Tên của nhà cung cấp. Nếu có nhiều nhà cung cấp, 
vui lòng ghi rõ "tham chiếu tập tin đính kèm".

8 Name of underlying 
Trade

Vui lòng chọn "Goods" hoặc "Services".

9 Mô tả hàng hóa Liệt kê tất cả nhóm hàng hóa của các hóa đơn.
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Đồng tiền tài trợ *: nếu khác với đơn vị tiền tệ của hóa đơn

02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

1. FX type: chọn loại tỷ giá ngoại tệ sẽ áp dụng
a. Board rate: áp dụng tỷ giá bảng của ngày giải ngân
b. Contract rate: áp dụng tỷ giá theo hợp đồng FX đã xác

nhận từ trước.
c. Both: áp dụng một phần số tiền với tỷ giá bảng và phần

còn lại với tỷ giá từ (các) hợp đồng FX đã xác nhận từ
trưóc.

FX Type Board Rate Amount Contract Amount Use

Board Rate Số tiền vay NA

Contract Rate
Cách yêu cầu hợp
đồng FX: Tham 
khảo hướng dẫn
sử dụng Deal 
Online

NA Số tiền vay
Nếu áp dụng nhiều hợp
đồng FX, nhập số tiền
áp dụng cho từng hợp
đồng ở “Contract 
amount use”
Tổng số tiền hợp đồng= 
Số tiền vay

Both Nhập số tiền áp dụng
tỷ giá bảng

Nhập số tiền áp dụng
tỷ giá theo (các) hợp
đồng FX.

Tổng số tiền hợp đồng+ 
Số tiền tỷ giá bảng= Số
tiền vay

Chọn số hợp đồng FX sẽ áp dụng

Tìm các hợp đồng FX đang có và nhấn “Chọn”

2. Cách điền số tiền áp dụng theo loại FX:
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Loại chứng từ đính kèm (không bắt buộc)

1. Chọn loại chứng từ
2. Nhập số lượng hồ sơ bản gốc và bản sao sẽ đính

kèm
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

3. Thanh toán cho nhiều nhà cung cấp: 
Chọn Khác >> nhập vào ô bên dưới “refer to attached 
payment list”

1. Thanh toán cho 1 nhà cung cấp: Nhập thông tin 
chuyển khoản của nhà cung cấp

Chỉ thị giải ngân

2. Ghi có vào tài khoản*: ghi có số
tiền vay vào tài khoản thanh toán
trước khi chuyển cho nhà cung cấp

* Vui lòng kiểm tra với Ngân hàng nếu lựa chọn này được áp dụng cho yêu cầu của Quý khách
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

1. Ghi nợ tài khoản vào ngày đến hạn: chọn tài khoản thanh toán khoản vay vào ngày đáo hạn.

2. Thu phí từ tài khoản khác: nếu muốn chọn 1 tài khoản khác để ghi nợ các khoản phí (không bắt buộc)

3. Người liên hệ: nhập Tên và số điện thoại của người có thể liên hệ cho yêu cầu này

Chỉ thị đáo hạn
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại
Các yêu cầu bắt buộc cho Chỉ thị đặc biệt

1 Drawdown 
date/ Ngày giải
ngân

nhập ngày giải ngân. Có thể nhập ngày tương lai, tối
đa 7 ngày kể từ ngày hiện hành. Ngân hàng sẽ giải
ngân theo ngày yêu cầu ở đây.

2 Interest rate/ Lãi
suất

nhập lãi suất khoản vay

3 Term/ Thời hạn nhập số ngày hoặc tháng thời hạn (ví dụ: 30 ngày
hoặc 1 tháng)

4 Maximum 
Tenor/ Thời hạn
vay tối đa

Nhập số tháng tối đa của thời hạn vay

5 Maturity 
Instruction/ Chỉ
thị đáo hạn

Nhập 1 trong 3 lựa chọn:
a. Auto Rollver/Tự động gia hạn khoản vay
b. To be advised at end of each Term/Sẽ cập nhật

chỉ thị vào cuối mỗi kỳ
c. NA

6 Payment 
details/ Chỉ thị
thanh toán

Số tiền chênh lệch giữa số tiền vay và số tiền hóa
đơn sẽ được trích từ tài khoản xxxxxxxxxxx

7 FX tùy vào loại FX sử dụng

a. Áp dụng FX contract : Số tiền vay (theo đồng tiền vay)  tương đương với (theo đồng tiền hóa đơn) ) yyyyyyy theo tỷ giá FX zzzzz

b. Áp dụng Board rate : Số tiền vay (theo đồng tiền vay) tương đương với (theo đồng tiền hóa đơn) yyyyyyy theo tỷ giá bảng vào

ngày giải ngân

c. Chưa có tỉ giá vào ngày gửi Thông báo giải ngân: Tỉ giá sẽ được thỏa thuận với Ngân hàng vào ngày giải ngân. 

d. Số tiền vay < Số tiền hóa đơn và có FX: Số tiền chênh lệch giữa số tiền vay và số tiền hóa đơn (theo đồng tiền hóa đơn) xxxxxx

theo tỷ giá yyyy sử dụng hợp đồng số zzzzzzz / theo tỷ giá bảng vào ngày giải ngân.

e. Số thập phân: tối đa 2 số thập phân nếu số tiền vay không phải là VND. Không sử dụng số thập phân cho số tiền VND
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại
Các yêu cầu bắt buộc cho Chỉ thị đặc biệt

Giải thích Chỉ Thị Giải Ngân
Ví dụ: Ngày giải ngân: ngày 01 tháng 6. Lãi suất: 5%. Thời hạn
vay tối đa: 6 tháng (Ngày đáo hạn cuối cùng: ngày 01 tháng 12)

Lựa chọn Tình huống Nhập chỉ thị như bên dưới Ghi chú

a Khoản vay bắt đầu từ ngày giải ngân và gia hạn hàng tháng cho
thời hạn vay tối đa 6 tháng.

Lãi suất sẽ được xác nhận hàng tháng vào ngày đầu tiên gia
hạn của kỳ mới

1. Ngày giải ngân: 1/6/2021
2. Lãi suất: 5%
3. Thời hạn: 1 tháng
4. Thời hạn vay tối đa: 6 tháng
5. Chỉ thị đáo hạn: Tự động gia hạn khoản vay

LỰA CHỌN ƯU TIÊN

b Khoản vay bắt đầu từ ngày giải ngân cho kỳ đầu tiên là một (1) 
tháng. Quý khách sẽ quyết định là sẽ tiếp tục gia hạn khoản vay
hay tất toán vào cuối kỳ đầu tiên

Nếu khoản vay tiếp tục được gia hạn, Quý khách cần gửi Thông
báo Vay Tuần Hoàn vào cuối kỳ vay đầu tiên. Nếu không nhận
được thông báo, khoàn vay sẽ được tất toán vào cuối kỳ đầu
tiên. 

1. Ngày giải ngân: 1/6/2021
2. Lãi suất: 5%
3. Thời hạn: 1 tháng
4. Thời hạn vay tối đa: 6 tháng
5. Chỉ thị đáo hạn: Sẽ cập nhật chỉ thị vào cuối

mỗi kỳ

Sừ dụng CHỈ KHI khoản
vay được xác định sẽ trả
trước hạn

c Khoản vay bắt đầu từ ngày giải ngân và có thời hạn vay 6 tháng, 
có ngày đáo hạn cuối cùng được chỉ định. 
Lãi suất khoản vay không đổi trong suốt thời hạn vay

1. Ngày giải ngân: 1/6/2021
2. Lãi suất: 5%
3. Thời hạn: NA
4. Thời hạn vay tối đa: 6 tháng
5. Chỉ thị đáo hạn: NA

Sừ dụng CHỈ KHI khoản
vay có lãi suất không đổi
suốt thời hạn vay
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Loại chứng từ:
- Các chứng từ liên quan khoản vay
- Bảng kê hóa đơn
- Bảng kê thanh toán cho nhiều nhà cung cấp
- Đơn yêu cầu chuyển khoản nội bộ

Ghi chú: 
1. Tối đa 10MB/ tập tin. Tối đa tổng số chứng từ là 50MB
2. Các định dạng hỗ trợ: pdf, word, excel, zip không có mật

khẩu.

Chọn “Đính kèm cùng với đơn yêu
cầu”

Chọn tập tin để tải
lên và nhập diễn

giải chứng từ

Nhấn “Tải tệp lên” 
để tải các chứng 
từ đã chọn lên

Nhấn “remove attachment” để xóa chứng từ không
cần đính kèm

Nhấn “Hoàn tất” sau khi hoàn tất tải lên

Lặp lại các bước 2- 6 để
tải toàn bộ chứng từ lên

Lựa chọn đính kèm chứng từ
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02 - Tạo yêu cầu mới

Yêu cầu Tài trợ thương mại

Nhập “Ghi chú nội bộ” nếu muốn

Nhấn “Lưu” để lưu thông tin đã nhập
cho lần điều chỉnh sau

Nhấn “Gửi” nếu yêu cầu đã
hoàn tất và gưi đi để duyệt

Nhấn “Yes” để
hoàn tất
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03 Điều chỉnh yêu cầu đã tạo
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03 – Điều chỉnh yêu cầu đã tạo

Chọn trạng thái để tìm yêu cầu

Chọn “Giao dịch đang
xử lý”

Nhấn “Lọc”
Trạng thái

1. Chưa hoàn tất: yêu cầu đã tạo và lưu.

2. Chờ phê duyệt: yêu cầu đã gửi và chờ duyệt.

3. Chỉnh sửa bắt buộc: yêu cầu đã bị từ chối bở người duyệt để chỉnh

4. Bị từ chối bởi ngân hàng: yêu cầu cần được chỉnh/bổ sung chứng từ

theo yêu cầu từ Ngân hàng
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03 – Điều chỉnh yêu cầu đã tạo

Chọn để hiển thị nhiều
dòng hơn trên 1 trang

Chọn ô 
vuông đầu
dòng của
giao dịch

Nhấn “Chọn” để
xem chi tiết

Ghi chú: Bất cứ điều chình nào đều phải được gửi và phê duyệt đầy đủ trước khi Ngân hàng có thể nhận và xử lý
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04 Duyệt yêu cầu
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04 – Duyệt Yêu cầu

Chọn “Giao dịch chờ xử lí”

Chọn 1 hoặc nhiều giao dịch cần duyệt

Chọn “Giao dịch đang xử lý”
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Xem phần Điều kiện và
Điều khoản hiển thị

04 – Duyệt Yêu cầu

Nhấn “Phê Duyệt”

Nhấn “Confirm”

Nhập mã Response từ thiết bị bảo
mật* Nhấn “Confirm”

* Nhấn vào link “How to user Digital token”/ “How to use IDEAL Security Device” để tham khảo hướng dẫn lấy mã Response từ thiết bị bảo mật
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Mẫu yêu cầu đã hoàn tất

Yêu cầu đã duyệt và được tiếp nhận bởi DBS

Yêu cầu có thể được in ra để lưu trữ

04 – Duyệt Yêu cầu
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05 Trả khoản vay trước hạn
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Chọn “Giao dịch đang xử lý”

05 – Trả khoản vay trước hạn

Chọn “Thông báo
đến hạn”

Nhấn “Lọc”

Chọn Sản phẩm Chọn sản phẩm phụ Chọn loại
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05 – Trả khoản vay trước hạn

Chọn giao
dịch

Nhấn “Select/ Chọn”
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05 – Trả khoản vay trước hạn

Kiểm tra thông tin khoản vay

1. Chọn Account Number/ Tài khoản
để ghi nợ số tiền thanh toán

2. Finance Amount/Số tiền thanh toán: 
nhập số tiền gốc thanh toán trước
hạn. Có thể trả một phần hoặc toàn
phần số tiền Outstanding Finance 
Amount

3. Interest Amount/ Số tiền lãi: nhập số
tiền lại thanh toán trước hạn

Điền chỉ thị đáo hạn
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05 – Trả khoản vay trước hạn

1. Chọn Debit charges from another account/ Tài khoản thu

phí khác (nếu muốn)

2. Nhập các thông tin sau trong Special Instruction/ Chỉ thị đặc

biệt:

a. Ngày thanh toán trước hạn: có thể nhập ngày tương

lai, , tối đa 7 ngày kể từ ngày hiện hành.

b. Finance Amount/ Interest Amount sẽ trả thanh toán

trước hạn

c. FX: nếu có yêu cầu quy đổi FX

Só tiền trả trước hạn (theo đồng tiền vay) tương đương

với số tiền (theo đồng tiền thanh toán) theo tỷ giá yyyy sử

dụng hợp đồng số zzzzzzz / theo tỷ giá bảng vào ngày

giải ngân

3. Nhập Contact person/Người liên hệ và Số điện thoại
Nhập “Internal note” nếu muốn

Nhấn “Submit”
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06 Thông báo Tuần hoàn khoản vay
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Chọn “Giao dịch đang xử lý”

06 – Thông báo Tuần hoàn khoản vay

Chọn “Thông báo
đến hạn”

Nhấn “Lọc”

Chọn Sản phẩm Chọn sản phẩm phụ Chọn loại
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06 – Thông báo Tuần hoàn khoản vay

Chọn giao
dịch

Nhấn “Select/ Chọn”
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06 – Thông báo Tuần hoàn khoản vay

Kiểm tra thông tin khoản vay

1. Chọn Account Number/ Tài khoản để ghi
nợ số tiền thanh toán

2. Finance Amount/Số tiền thanh toán: 
nhập số tiền gốc thanh toán trước hạn. 
Để trống nếu tái tục toàn bộ khoản vay

3. Interest Amount/ Số tiền lãi: nhập số tiền
lại thanh toán trước hạn. Để trống nếu
tái tục toàn bộ khoản vay

Điền chỉ thị đáo hạn
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06 – Thông báo Tuần hoàn khoản vay

1. Chọn Debit charges from another account/ Tài khoản thu

phí khác (nếu muốn)

2. Nhập các thông tin sau trong Special Instruction/ Chỉ thị đặc

biệt (bắt buộc)

a. Số tiền vay tuần hoàn: số tiền gốc sẽ được tái tục

b. Thời hạn và lãi suất áp dụng cho các kỳ mới. 

Thời hạn vay mới không được dài hơn số ngày còn lại của

(Thời hạn vay tối đa/ Ngày đáo hạn cuối cùng – Ngày đáo

hạn của kỳ hiện tại)

a. FX: nếu có yêu cầu quy đổi FX

Só tiền trả trước hạn (theo đồng tiền vay) tương đương

với số tiền (theo đồng tiền thanh toán) theo tỷ giá yyyy sử

dụng hợp đồng số zzzzzzz / theo tỷ giá bảng vào ngày

giải ngân

3. Nhập Contact person/Người liên hệ và Số điện thoại

Nhập “Internal note” nếu muốn

Nhấn “Submit”
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Chọn “Giao dịch”

07 – Xem/Tải xuống eAdvices

Nhấn “Lọc”Chọn khoảng thời gian
hiển thị “Hoạt động cuối
cùng”

Xem và tải xuống Thông báo giao dịch của khoản vay
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Nhấn vào icon để tải chi tiết hồ sơ

Xem và tải xuống Thông báo giao
dịch của khoản vay

07 – Xem/Tải xuống eAdvices
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Thông báo khoản vay

- Xác nhận lãi suất cho kỳ lãi mới

- Số tiền lãi ước tính cho kỳ lãi mới

Xác nhận thanh toán khoản vay

- Số tiền lãi đã thanh toán

- Số tiền gốc/ một phần tiền gốc đã thanh
toán

07 – Xem/Tải xuống eAdvices

Mẫu eAdvice
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Nơi truy xuất toàn bộ Thông báo

07 – Xem/Tải xuống eAdvices

Để truy xuất toàn bộ Thông
báo trong “Hồ sơ”

Chọn theo Sản phẩm hoặc “Tất cả loại sản phẩm”
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Mẫu e-Advice

Export LC Thông báo giao dịchThông báo ghi có/ghi nợ

07 – Xem/Tải xuống eAdvices
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Lọc theo sản phẩm

07 – Xem/Tải xuống eAdvices

Nhấn “Lọc”

Xem các giao dịch gần nhất
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Chọn loại báo cáo
để xem chi tiết

Danh sách các báo cáo
Chọn “Báo cáo”

08 – Xem/Tải xuống eReports
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4. Nhập các tiêu chí của báo cáo

08 – Xem/Tải xuống eReports

1. Chọn báo cáo
2. Nhấn chuột phải
3. Chọn “lọc”

Tùy chọn chỉnh eReport



Báo cáo dư nợ: Xem chi tiết dư nợ, số tiền lãi, ngày đáo hạn và hạn mức

08 – Xem/Tải xuống eReports

Mẫu eReport


