
 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MÃ QR  

TRÊN KÊNH GP.IB 
Khi Khách hàng có nhu cầu nhận tiền về tài khoản thanh toán/thẻ nội địa của Khách hàng mở tại GPBank, 

Khách hàng có thể tạo mã QR trên kênh GP.IB của GPBank hoặc trên trang web https://vietqr.net để cung cấp 

mã QR cho đối tác/người thanh toán. 

Mã QR bao gồm:  

 QR tĩnh (thông tin giao dịch cơ bản): Gồm thông tin Số tài khoản, Tên tài khoản. Khi đối tác/Người thanh toán 

dùng mã QR để thanh toán/chuyển tiền, sẽ tự nhập thông tin số tiền, nội dung thanh toán (nếu có). Mã QR này 

có thể sử dụng cho nhiều giao dịch chuyển tiền với số tiền và nội dung thanh toán khác nhau (do đối tác/người 

thanh toán chủ động nhập). 

 QR động (thông tin giao dịch đầy đủ): Gồm thông tin Số tài khoản, Tên tài khoản, Số tiền, Nội dung. Thông tin 

số tiền và nội dung đã được người tạo mã QR điền thông tin sẵn và đối tác/người thanh toán không thể chỉnh 

sửa được. Mã QR này chỉ sử dụng cho các giao dịch chuyển tiền có cùng số tiền và nội dung thanh toán. 

 Trường hợp KH tạo mã QR trên web https://vietqr.net, khi đó mã QR được tạo sẽ là mã QR tĩnh (thông tin giao 

dịch cơ bản) và KH chỉ có thể tạo mã QR bằng số tài khoản, không tạo được bằng số thẻ. 

 Trường hợp Khách hàng tạo mã QR trên kênh GP.IB của GPBank, khi đó Khách hàng có thể tạo mã QR tĩnh 

và mã QR động bằng số tài khoản và số thẻ. 

Khi Khách hàng tạo mã QR trên kênh GP.IB của GPBank, thao tác thực hiện như sau: 

1. Đối với Khách hàng cá nhân 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập dịch vụ Internet Banking dành cho Khách hàng cá nhân theo đường link: 

https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn       Sau đó nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Ký tự xác thực để đăng nhập 

sử dụng dịch vụ. 

Bước 2:  

Khách hàng chọn  

 

Thiết lập mã QR  

 trên thanh menu tài khoản hoặc 

bằng liên kết trên màn hình của 

trang ngân hàng điện tử. 

Trên thanh menu Trên liên kết màn hình: 

 

 

https://vietqr.net/
https://vietqr.net/
https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn
http://10.3.12.69/GIB_CREDIT/Accounts/GenerateQR.aspx
http://10.3.12.69/GIB_CREDIT/Accounts/GenerateQR.aspx


 

Bước 3: Sau khi bấm chọn “Thiết lập mã QR” màn hình hiển thị thông tin như sau: 

 

 

 

 

 Trường hợp KH tạo mã QR tĩnh (thông tin 

giao dịch cơ bản): Gồm thông tin Số tài 

khoản, Tên tài khoản. 

KH chọn Tài khoản/Thẻ       sau đó bấm 

“Tạo mã”. 

 Trường hợp KH tạo mã QR động (thông tin 

giao dịch đầy đủ): Gồm thông tin Số tài 

khoản, Tên tài khoản, Số tiền, Nội dung. 

KH chọn Tài khoản/Thẻ, nhập số tiền và                        

nội dung giao dịch         sau đó bấm “Tạo 

mã”.  

Bước 4: Khi hoàn thành tạo mã QR màn hình sẽ hiển thị thông tin mã QR được tạo. KH có thể bấm chọn In 

QR hoặc Lưu ảnh QR để lấy mã QR cung cấp cho đối tác/người thanh toán. 

QR tĩnh (thông tin giao dịch cơ bản) QR động (thông tin giao dịch đầy đủ) 

  

 

 

 

Tích chọn Tài khoản/Thẻ 



 

2. Đối với KH tổ chức 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập dịch vụ Internet Banking dành cho Khách hàng tổ chức theo đường link: 

https://ib.gpbank.com.vn/GIBC/Default          Sau đó nhập Mã khách hàng doanh nghiệp, Tên đăng nhập, Mật 

khẩu, Ký tự xác thực để đăng nhập sử dụng dịch vụ. 

Bước 2: KH bấm chọn “Thiết lập mã QR” trong mục Quản trị.  

Bước 3: 

 Trường hợp KH tạo mã QR tĩnh (thông tin giao dịch cơ bản): Gồm thông tin Số tài khoản, Tên chủ tài 

khoản. Thì sau khi màn hình hiển thị thông tin KH bấm chọn tạo “Tạo mã”. 

 Trường hợp KH tạo mã QR động (thông tin giao dịch đầy đủ): Gồm thông tin: Số tài khoản, Tên chủ 

tài khoản, Số tiền, Nội dung thanh toán. Thì sau khi màn hình hiển thị thông tin, KH nhập thông tin 

“Số tiền” và “Nội dung giao dịch” sau đó bấm chọn “Tạo mã”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bấm 

chọn 

Nhập thông tin số 

tiền (QR động) 

Nhập thông tin nội 

dung (QR động) 



 

 

Bước 4: Khi hoàn thành tạo mã QR màn hình sẽ hiển thị thông tin mã QR được tạo. KH có thể bấm chọn In 

QR hoặc Lưu ảnh QR để lấy mã QR cung cấp cho đối tác/người thanh toán 

 

QR tĩnh (thông tin giao dịch cơ bản) QR động (thông tin giao dịch đầy đủ) 

  

 

 


