Ngân hàng Đông Á
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu P3
Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8) 3995 1614
www.dongabank.com.vn

DANH SÁCH WEBSITE BÁN HÀNG LIÊN KẾT THANH TOÁN
TRỰC TUYẾN QUA DONGA EBANKING
Ngày cập nhật: 02/12/2010

STT

Mặt hàng kinh doanh

Mã nhà cung cấp

www.lacviet.com.vn/mtd

Các phần mền từ điển ngoại ngữ
cho máy vi tính (Personal
Computer – PC), máy tính bỏ túi
(PocketPC) và điện thoại di động.

LV

2.

www.nava.vn

Máy ảnh kỹ thuật số, máy nge nhạc
kỹ thuật số, điện thoại di động, CDVCD, quần áo thời trang, quà tặng,
nước hoa...

NCT

3.

www.vietpay.vn

Các loại thẻ trả trước như thẻ điện
thoại di động, thẻ gọi quốc tế, thẻ
game, thẻ học trực tuyến…

VNP

4.

http://vcard.vn

Nạp tiền vào tài khoản VCard

5.

www.buy365.vn

Các loại thẻ điện thoại di động trả
trước, thẻ game online, Mobile
game, ứng dụng 3G...

VASC

6.

https://pay.zing.vn

Mua ZingXu trực tuyến

VNG

7.

www.payoo.com.vn

Nạp tiền vào Ví điện tử Payoo

8.

www.dichvuthe.vn

Các loại thẻ trả trước như thẻ điện
thoại di động, thẻ game…

9.

www.nganluong.vn

Nạp tiền vào tài khoản Ngân Lượng

1.

Website

10. http://tiki.vn

VP

PY
DVT

Nhà sách trực tuyến
VNBC

11. http://kaspersky.nts.com.vn

Phần mềm diệt virus máy tính

12. www.vietnamairlines.com.vn

Vé máy bay Vietnam Airlines

13. www.airasia.com

Vé máy bay Air Asia
PN

14. www.livevn.com

Game
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15. www.sieuthinhanh.com

Đồ điện tử, thiết bị văn phòng, mỹ
phẩm, thực phẩm, VLXD& nội
thất…

16. www.eplay.vn

Game

17. www.hoasaigononline.com

Hoa tươi

18. www.muabanhangngay.com

Đồ điện tử, thiết bị văn phòng, thực
phẩm …

19. www.giamngheo.com

Mã nhà cung cấp

PN

20. www.hoaban.net

Hoa tươi

21. www.garena.com

Gaming

22. www.vitinhhalong.com

Mua bán thông thường

23. www.thegioituixach.com.vn

Các loại túi xách thời trang

24. www.zokik.com

Các loại sách

25. www.jetstar.com

Vé máy bay Jetstar Pacific

26. www.airmekong.com.vn

Vé máy bay Air Mekong

27. www.nguyenkim.com

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim

28. http://tftravel.vn

Tour du lịch

29. www.izon.vn

Các loại thẻ game trả trước

30. http://card.ekim.vn

Thẻ game

31. www.chudu24.com

Tour du lịch
OP

32. www.data.fpt.vn

Tên miền, dịch vụ lưu trữ website

33. www.azshop.vn

Thời trang

34. http://evoizvn.com.vn

Thẻ gọi điện thoại quốc tế

35. www.linhperfume.com

Nước hoa

36. http://vietnamopentour.com.vn

Tour du lịch

37. www.icn.vn

Thẻ gọi điện thoại quốc tế

38. www.netlink.vn

Tên miền, dịch vụ lưu trữ website
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39. www.matrix.vn

Thể thao GOLF

40. http://vdc-net2e.com.vn

Thẻ game

41. http://e-handicraft.com.vn

Thủ công mỹ nghệ

42. http://a-market.vn

Thời trang

43. http://muathe.datalink.vn

Thẻ gọi điện thoại quốc tế

44. www.matbao.vn

Tên miền, Hosting

45. http://sandybeachdanang.com

Resort

46. www.zenpay.vn

Thẻ game, thẻ điện thoại

47.

http://vlauto.net
http://the365.vn

Mã nhà cung cấp

Phần mềm và thẻ game

48. www.halobuy.com

Siêu thị trực tuyến

49. http://worldfone.com.vn

Phần mềm tin học, thẻ điện thoại

50. www.palacehotel.com.vn

Khách sạn

51. http://thesinhtourist.vn

Tour du lịch, vé máy bay, vé tàu, vé
bus

52. http://nava.vn

Siêu thị trực tuyến

53. www.vietstock.vn

Phần mềm chứng khoán

54. www.nganluong.vn

Nạp ngân lượng

55. http://card.mmo.vn

Thẻ game

56. http://pavietnam.vn

Tên miền, Hosting

57. http://sieuthithe.vn

Thẻ game, thẻ điện thoại

58. http://phamgiatech.vn

Tên miền, Hosting

59. http://pay24h.vn

Thẻ game, siêu thị trực tuyến

60. http://vccorp.vn

Dịch vụ quảng cáo

61. http://tanvietco.com

Thời trang

62. http://bodybuilding.vn

Thực phẩm chức năng

63. http://vietnamtourism.com.vn

Tour du lịch

OP
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64. http://vdcsieuthi.vn

Tên miền, Hosting

65. http://waterbuffalotours.com

Tour du lịch

66. http://hcmc.netnam.vn

Tên miền, Hosting

67. http://elsa2010.com

Hội thảo

68. http://vietrantour.com.vn

Tour du lịch

69. http://kaspersky.nts.com.vn

Phần mềm

70. http://vnsupermark.com

Thẻ game, siêu thị quà tặng

71. www.vnexpress24.com

Siêu thị trực tuyến

72. http://hlink.vn

Siêu thị trực tuyến

73. http://shop.bea.vn

Thẻ đào tạo trực tuyến

74. http://linktam.vn

Vé sự kiện

75. http://ken.vn

Thẻ game

76. www.libertyinsurance.com.vn

Bảo hiểm ô tô trực tuyến

77. www.schoolnet.vn

Phần mềm ứng dụng tin học trong
nhà trường

78. http://en.aseanbis2010.com

Đăng ký tham dự ASEAN 2010

79. www.orienttravelvn.com

Tour du lịch

80. http://maunha.vn

Mẫu thiết kế kiến trúc nhà ở

81. http://mediamart.vn

Thế giới điện máy Media Mart

82. www.lebaominh.vn

Các thiết bị máy văn phòng

83. www.won.vn

Marketing trực tuyến

84. http://holidayhotel.com.vn

Đặt phòng khách sạn

85. http://phagia.com.vn

Các sản phẩm khuyến mãi

86. www.sgame.vn

Nạp tiền vào game

87.

www.hotelduparc.vn
www.dalatpalace.vn

88. www.antivirus365.net

Mã nhà cung cấp

OP

Đặt phòng khách sạn
Phần mềm diệt virus máy tính
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89. www.avala.vn

Mặt hàng kinh doanh

Mã nhà cung cấp

Du lịch, vé máy bay
OP

90. http://haloshop.vn

Máy game và các phụ kiện

Lưu ý:
-

Bảng trên là danh sách các website có liên kết dịch vụ Thanh toán trực tuyến với DAB
(hợp tác trực tiếp hoặc qua các Cổng thanh toán).

-

Đối với các website không có trong Danh sách trên nhưng sử dụng thông tin/ hình ảnh của
DongA Bank, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900545464 để được hỗ trợ trước khi
thực hiện giao dịch mua bán trên website đó.
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