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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRÊN WEBSITE 

A. ĐĂNG KÝ và ĐĂNG NHẬP 

Bước 1: Quý khách truy cập đường dẫn https://sgold.sacombank-sbj.com/register  

     Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Sau khi điền đầy đủ thông tin thì khách hàng bấm 

chon nút ĐĂNG KÝ. 

 

 

Bước 3: Khách hàng kiểm tra email và thực hiện bấm “xác nhận” để kích hoạt tài khoản 

 

 

https://sgold.sacombank-sbj.com/register
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Bước 4: Khách hàng chọn tab ĐĂNG NHẬP, nhập email/Số điện thoại, Mật khẩu và chọn CAPTCHA, sau 

đó bấm chọn nút ĐĂNG NHẬP. 

 

 

B. QUÊN MẬT KHẨU 

Bước 1: Khách hàng chọn Quên mật khẩu 

 

Bước 2: Nhập số điện thoại đã đăng ký và chọn Captcha, sau đó bấm chọn nút ĐẶT LẠI MẬT KHẨU 
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Bước 3: Sau đó nhập mã OTP mà Khách hàng nhận được qua số điện thoại đã đăng ký 

 

 

 

Bước 4: Sau khi nhập OTP, Khách hàng tự lập mật khẩu mới 
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B. GIAO DỊCH MUA VÀNG 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, Khách hàng chọn sản phẩm cần mua và bấm chọn nút MUA NGAY. 

Lưu ý: Bảng giá sản phẩm (bên trái màn hình) là giá trực tuyến. 

Giá kèm theo hình sản phẩm (bên phải màn hình) là giá được cập nhật từ Bảng giá sản 

phẩm, thời gian cập nhật do SBJ quy định.  

 Tại thời điểm xem sẽ có sự chênh lệch giá giữa 2 giá trên. 

 

Bước 2: Khách hàng kiểm tra thông tin đơn hàng (đơn giá, số lượng, thành tiền), trường hợp khách hàng 

muốn bỏ một số sản phẩm đã chọn thì bấm chọn dấu “x” để bỏ khỏi giỏ hàng. Sau khi kiểm tra xong thì 

bấm chọn TIẾP TỤC 

 

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin cá nhân và thông tin đơn hàng, sau đó chọn 1 trong 2 hình thức 

sau:  

• Gửi giữ tại SBJ: trường hợp khách hàng chưa xác định được ngày nhận vàng vật chất, nên muốn  

gửi giữ tại SBJ trước. 



 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam - 

Hotline : 090 954 3466 - 090 362 6242 – Email: cskhsbj@sacombank-sbj.com 

• Nhận vàng vật chất: trường hợp khách hàng đã xác định được ngày nhận vàng vật chất với SBJ, 

khách hàng đến địa điểm nhận vàng vật chất tại 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3 Tp.HCM. Nếu Khách hàng ở tỉnh Thành Phố khác muốn nhận vàng liên hệ hotline : 

0909543466-0903626242 

• Điền thông tin Người giới thiệu (nếu có). Nếu Khách hàng đồng ý thực hiện giao dịch thì bấm 

chọn “Tôi đã đọc và đồng ý điều khoản sử dụng dịch vụ và thanh toán của SBJ”. Sau đó bấm 

chọn TIẾP TỤC 

• Chọn “Xác nhận tôi đã đọc và đồng ý điều khoản và điều kiện..” 

 

Bước 4: Khách hàng chọn một trong các phương thức thanh toán rồi bấm TIẾP TỤC. 

- Thẻ nội địa Ngân hàng khác: áp dụng cho thẻ nội địa mở tại các Ngân hàng/Tổ chức thành viên 

NAPAS 

- Thẻ nội địa Sacombank: áp dụng đối với thẻ nội địa do Sacombank phát hành 

- Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank: áp dụng đối với thẻ tín dụng do Sacombank phát hành. 

Lưu ý: đối với đơn hàng có sản phẩm SJC thì KH chỉ sử dụng được thẻ thanh toán Sacombank để 

thực hiện thanh toán. 
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Bước 5: Khách hàng chọn Ngân hàng sử dụng thanh toán, thực hiện nhập thông tin được yêu cầu của 

Ngân hàng thanh toán, như: số điện thoại, thông tin số thẻ, OTP,… 
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Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, khách hàng kiểm tra email xác nhận việc thanh toán công. 

 

 

D. GIAO DỊCH BÁN VÀNG 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, Khách hàng chọn tab BÁN VÀNG, lựa chọn giao dịch muốn bán và bấm 

chọn nút BÁN LẠI 

 

 

Bước 2: Khách hàng có thể điều chỉnh số lượng và lựa chọn sản phẩm muốn bán (Trường hợp muốn bỏ 

yêu cầu bán một sản phẩm thì bấm chọn dấu “x”) sau đó bấm chọn TIẾP TỤC 
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Bước 3: Trường hợp KH khi đăng ký thông tin chưa nhập đầy đủ thông tin thì cần phải cập nhật đầy đủ 

thông tin bên dưới. Sau đó chọn TIẾP TỤC. 

Lưu ý: Họ tên phải đúng họ tên trên CMND, không có dấu và không được viết tắt. 

 

 

Bước 4: Khách hàng nhập thông tin tài khoản cá nhân tại Sacombank để nhận số tiền bán vàng. Trường 

hợp khách hàng chưa có tài khoản thì bấm chọn tải ứng dụng Sacombank Pay. Làm theo hướng dẫn 

https://bit.ly/3jXuhQ4 để đăng ký tài khoản thanh toán tại Sacombank.  
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Bước 5: Khách hàng nhập OTP nhận được theo số điện thoại đã đăng ký tài khoản Sgold và bấm chọn 

TIẾP TỤC 

 

Bước 6: Khách hàng kiểm tra email xác nhận giao dịch bán vàng thành công. 

 

E. TRUY VẤN LỊCH SỬ GIAO DỊCH 

Khách hàng bấm chọn LỊCH SỬ GIAO DỊCH để kiểm tra các giao dịch đã mua và đã bán gồm các 

thông tin như sau: 

- Khách hàng mua:  là thông tin  các đơn hàng khách hàng đã mua, như: chi tiết sản phẩm, số 

lượng, đơn giá, thành tiền và trạng thái đơn hàng… 

Các Trạng thái đơn hàng gồm:  

 Gữi giữ tại SBJ : là các đơn hàng đang được gữi tại SBJ 

 Đã lấy: là các đơn hàng khách hàng đã nhận vàng vật chất 

 Bán hết: là các đơn hàng khách hàng đã bán tất cả các sản phẩm 

 Bán 1 phần: là khách hàng đã thực hiện bán một phần sản phẩm trong đơn hàng (bán 

online). (Lưu ý: Nếu Quý khách thực hiện bán 1 phần  trong 01 đơn hàng thì số vàng vật chất 

còn lại của đơn hàng Quý khách chỉ được tiếp tục bán trực tuyến mà không được nhận bằng 

vàng vật chất) 
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- Khách hàng bán: là thông tin các đơn hàng khách hàng đã bán, như: đơn hàng, chi tiết sản 

phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiền 

 

- Tổng mua bán: là thông tin các đơn hàng Khách hàng đã mua, khách hàng đã bán, khách hàng 

đã nhận vàng vật chất, khách hàng gửi giữ tại SBJ 

 

 

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng 

 


