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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ GIẢI NGÂN QUA KÊNH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ  

(eDRAWDOWN) 

 

I. Hướng dẫn chung 

1. Các chức năng chung của hệ thống 

NÚT CHỨC NĂNG DIỄN GIẢI  

 

Tìm kiếm thông tin yêu cầu giải ngân theo: 

 Trạng thái 

 Thời gian vay (Từ ngày, Đến ngày) 

 
Thêm mới yêu cầu giải ngân  

 
Trở về màn hình chính 

 
Xóa các thông tin cũ và nhập lại thông tin mới 

 
Hủy yêu cầu giải ngân/hủy ký số 

 
Lưu yêu cầu giải ngân vào hệ thống 

 
Hoàn tất yêu cầu giải ngân/hoàn tất ký số 

 
Xem thông tin yêu cầu giải ngân 

 
Chỉnh sửa thông tin yêu cầu giải ngân 

 
Hủy yêu cầu 

 
Hoàn tất yêu cầu và ký số 

2. Các trạng thái của yêu cầu giải ngân 

CÁC TRẠNG THÁI DIỄN GIẢI CHỨC NĂNG 

 
Yêu cầu giải ngân đang được lưu trên hệ thống, chưa  

chuyển cho phía ngân hàng 

 
  Đề nghị giải ngân đang chờ KH ký số 

 
Đề nghị giải ngân của KH đang được trình ký số tại 

NH 

 
Khách hàng (user duyệt) hủy ký số giải ngân 

 
Khách hàng (user tạo) hủy chuyển yêu cầu đến cho 

user duyệt 

 
CV QHKH hủy yêu cầu giải ngân 
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Khách hàng đã thực hiện ký số thành công và chuyển 

cho HDBank để thực hiện giải ngân 

3. Đăng ký chữ ký số 

a. Khách hàng có thể đăng ký/thay đổi thông tin chữ ký số trực tiếp tại quầy giao dịch 

– nơi khách hàng được cấp hạn mức tín dụng; hoặcKhách hàng có thể đăng ký/thay 

đổi thông tin chữ ký số trước thông qua website 

(hhttps://online.hdbank.com.vn/giaingan) và đến quầy giao dịch – nơi khách hàng 

được cấp hạn mức tín dụng để xác nhận lại các thông tin đã đăng ký/thay đổi với 

các bước thực hiện như sau: 

 

b. Khách hàng có thể đăng ký/thay đổi chữ ký số từ file PDF hoặc đăng ký/thay đổi từ 

hard token. 

i. Trong trường hợp khách hàng đăng ký/thay đổi từ file PDF: 

 

1 

Nhấp chọn Đăng ký 

thông tin chữ ký số 

Nhập số điện thoại 

đăng ký thông tin chữ 

ký số hoặc số điện 

thoại của user duyệt  

3 

4 

2 

Nhấp dòng Tôi 

đồng ý với các điều 

kiện trên 

Nhấp chọn Tiếp theo 

https://online.hdbank.com.vn/GiaiNganOnline
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Nhấp chọn “Browse” để 

upload file đăng ký/thay 

đổi thông tin chữ ký số 

5 

Nhấp chọn “Tôi không 

phải là người máy”  
6 

Nhấp chọn “Đăng ký”  
7 

Nhấp chọn “Tôi không phải 

là người máy” 8 

Nhấp chọn Lấy mã OTP 

9 
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ii. Trong trường hợp khách hàng đăng ký/thay đổi từ hard token, khách hàng thực 

hiện cắm USB Token ký số vào máy tính và cài đặt phần mềm ký số theo hướng 

dẫn của nhà cung cấp. Khách thực hiện các bước 1, 2, 3 như hướng dẫn phía 

trên sau đó nhấp chọn “Đăng ký từ token”: 

 

 

 

 

 

Nhập mã OTP được gửi đến   10 

Nhấp chọn Đăng ký 11 

Nhấp chọn Lấy thông tin chữ ký số  

12 

Nhấp chọn OK  

13 
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Thông tin chữ ký số đã được cập nhập, khách hàng vui lòng đến quầy và xác nhận lại các thông 

tin đã đăng ký/thay đổi 

 

 

 

 

Nhấp chọn Tôi không phải là người máy và sau đó Lấy mã OTP 

Nhấp chọn Đăng ký   
14 

15 

Nhập mã OTP được gửi đến trong điện thoại và 

nhấp chọn Đăng ký 
16 
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II. Quy trình tạo đề nghị giải ngân 

1. Tại user tạo sau khi đăng nhập 

a. Bước 1: Tìm chọn chi nhánh – nơi quý khách hàng mong muốn giải ngân 

 

b. Bước 2: Nhấp chọn Thêm mới 

 

c. Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu trên giấy đề nghị giải ngân kiêm KUNN 

Nhấp chọn chi nhánh 

muốn giải ngân và 

chọn “Tìm kiếm” 

Nhấp chọn biểu tượng    

1 

2 
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Chọn loại hợp đồng Hạn mức hay 

TDH và nhập Phụ lục hợp đồng 

(nếu có) 

Chọn số HĐTD và 

nhập số KUNN 

Nhập thông tin thời 

hạn vay, mục đích sử 

dụng vốn và lãi suất 

Phương thức giải 

ngân được quyền 

chọn nhiều phương 

thức cùng một lúc 

và nhấn nút Thêm 

phương thức sau 

mỗi lần nhập 

Chọn một trong 

các phương 

thức giải ngân 



                                                                                                         Hướng dẫn sử dụng dịch vụ eDrawdown 

Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của HDBank  8/10 

 

 

 

d. Bước 4: Đính kèm các hồ sơ liên quan đến đề nghị giải ngân 

 

e. Bước 5: Lưu nháp và hoàn tất yêu cầu 

Hệ thống sẽ thông báo yêu cầu đã được chuyển duyệt thành công: 

 

Chọn phương thức trả nợ gốc và lãi. Đối 

với phương thức trả nợ gốc định kỳ cần 

nhập thêm một số thông tin liên quan 

khác. 

Chọn người tiếp nhận hồ sơ sẽ thực hiện 

quy trình giải ngân tại ĐV. 

Lưu ý: chương trình chỉ hỗ trợ file pdf và 

dung lượng mỗi file không quá 5MB 
Nút chức năng hỗ trợ xóa 

file đã upload khi cần thiết 

Nhấp chọn LƯU để lưu hồ sơ vào hệ thống 

và sau đó chọn HOÀN TẤT để chuyển 

duyệt 

Nút TRỞ VỀ để quay lại màn hình trước 

đó và Nhập lại để xóa tất cả thông tin vừa 

nhập 
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2. Tại user duyệt sau khi đăng nhập 

a. Bước 1: User duyệt thực hiện như bước 1 và chọn đề nghị giải ngân cần duyệt 

 

b. Bước 2: Duyệt đề nghị giải ngân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống máy tính của khách hàng xuất ra màn hình yêu cầu ký số: 

 

 

Sau khi ký số thành công, click chọn hoàn tất để chuyển đề nghị giải ngân đến cho HDBank 

Nhấp chọn biểu tượng  để hoàn tất và 

ký số đề nghị giải ngân 

Click chọn OK để ký số 
3 

Click chọn Ký số hoặc 

HỦY YÊU CẦU nếu 

KH không  muốn duyệt 

2 

Click chọn file để kiểm tra 

giấy đề nghị giải ngân 

1 
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Hệ thống sẽ thông báo chuyển duyệt thành công 

 

  

Nhấn HOÀN TẤT để chuyển yêu cầu 

sau khi hệ thống đã ký số thành công 

và xuất hiện file đã được ký số 

4 


