CÚ PHÁP SMS BANKING gửi 8149
Nội dung

STT
1

Đăng ký dịch vụ SMS Banking Đăng ký

Thực hiện các giao dịch truy
2

Thông tin chi tiết

vấn

Cú pháp tin nhắn
NAB DKS [TK TGTT]

Truy vấn số dư mặc định

NAB SD

Truy vấn số dư tài khoản bất kỳ

NAB SD [Tài khoản]

Sao kê 3 giao dịch gần nhất của TK mặc định

NAB GD

Sao kê 3 giao dịch gần nhất của TK bất kỳ

NAB GD [Tài khoản]

Truy vấn lãi suất tiết kiệm

NAB LSTK

Truy vấn lãi suất tiết kiệm tại Nam A Bank với loại
NAB LSTK [Loại tiền]
tiền cụ thể
Truy vấn tỷ giá các loại ngoại tệ thông dụng

NAB TG

Truy vấn tỷ giá các loại ngoại tệ khác (do Nam A
Bank niêm yết)

NAB TG [ngoại tệ]

Dịch vụ trợ giúp

NAB HD
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Cú pháp SMS cho tài khoản
3

tiết kiệm (TKTK)

Đăng ký thông báo số dư TKTK

NAB DKTK

Hủy thông báo số dư TKTK

NAB HUYTK

Truy vấn tổng số TKTK, tổng số dư tất cả các TKTK

NAB TIETKIEM

Khóa tất cả các thẻ ATM được liên kết với tất cả các
NAB KHOATHE
tài khoản của khách hàng.
Khóa thẻ cụ thể: khóa tất cả các thẻ ATM được liên
NAB KHOATHE [số tài khoản]
kết với số tài khoản cụ thể

4

Cú pháp SMS cho sản phẩm

Truy vấn số dư khả dụng của thẻ tín dụng (mặc định
NAB SDT
là thẻ chính)

thẻ
Truy vấn thông tin của thẻ tín dụng (credit) hoặc thẻ
NAB SDT [4 số cuối của số thẻ]
trả trước (prepaid)
Kích hoạt thẻ (Áp dụng cho tất cả các loại thẻ Ghi nợ,
NAB KHT [6 số cuối của thẻ]
thẻ trả trước, thẻ tín dụng)
Đăng ký dịch vụ trả góp qua thẻ tín dụng quốc tế

NAB DKTG [6 số cuối của thẻ tín
dụng]
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