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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

Nạp tiền vào tài khoản VietPay

VNP

4.

www.buy365.vn

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

VASC

5.

https://pay.zing.vn

Mua ZingXu trực tuyến

VNG

6.

www.payoo.com.vn

Nạp tiền vào Ví điện tử Payoo

1.

Website

7.

www.dichvuthe.vn

8.

http://pincode.vn

9.

www.nganluong.vn

Các loại thẻ trả trước như thẻ điện
thoại di động, thẻ game, phần mềm
bản quyền…
Các loại thẻ trả trước như thẻ điện
thoại di động, thẻ game…

PY
DVT
PC

Nạp tiền vào tài khoản Ngân Lượng

10. http://tiki.vn

Nhà sách trực tuyến

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

VNBC

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. http://megastar.vn

Vé xem phim

28. http://dantri.com.vn

Ủng hộ từ thiện cho Quỹ Nhân Ái

29. http://www.sfone.com.vn

Thanh toán cước thuê bao Sfone

30. http://fpt.data.vn

Tên miền, Hosting

31. http://matbao.vn

Tên miền, Hosting

32. http://nhanhoa.com

Tên miền, Hosting

33. www.nguyenkim.com

Siêu thị điện máy

34. www.mediamart.vn

Siêu thị điện máy

35. www.lebaominh.vn

Các sản phẩm của hãng Canon

36. http://izon.vn

Thẻ game

37. https://ongate.vn

Thẻ game

38. www.muachung.vn

Phiếu giảm giá

OP
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39. www.nhasachphuongnam.com

Cửa hàng sách trực tuyến

40. http://davibooks.vn

Cửa hàng sách trực tuyến

41. http://thegioihoatuoi.com

Hoa, quà tặng

42. http://www.milanogoods.com

Thời trang hàng hiệu

43. http://aothun.vn

Thời trang áo thun

44. http://linhpurfume.com

Nước hoa

45. http://travel.com.vn

Du lịch

46. http://thesinhtourist.vn

Du lịch

47. www.dulichhanoi.com.vn

Du lịch

48. http://chudu24.com

Du lịch

49. http://lanrungresort.com

Lan Rừng Resort tại Vũng Tàu

50. http://palacehotel.com.vn

Khách sạn Palace tại Vũng Tàu

Mã nhà cung cấp

OP

Và các website khác có chấp nhận thanh toán bằng thẻ Đa Năng Đông
Á thông qua Cổng thanh toán trực tuyến OnePay

51.
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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