I. BẢO QUẢN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
1. Tuyệt đối không tiết lộ, chia sẻ, cung cấp thông tin thẻ (bao gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày phát
hành/ngày hiệu lực, mã CVV (nếu có), thông tin xác thực thanh toán trực tuyến hoặc mã PIN
cho bất kỳ ai ngay cả nhân viên Vietbank thông qua bất kỳ phương thức giao tiếp nào (email,
tin nhắn, trao đổi miệng hoặc đăng tải trên các website, mạng xã hội, cài đặt trên các ứng dụng
không an toàn, uy tín....). Nếu có người yêu cầu cung cấp thông tin, vui lòng liên hệ Vietbank để
xác minh lại;
2. Kiểm tra các thông tin trên thẻ để đảm bảo
đúng các thông tin Quý khách đã đăng ký với
Vietbank;
6. Ghi nhớ số PIN của mình, không lưu thẻ và PIN
cùng nơi (ví dụ: để chung thẻ và PIN trong ví, túi
xách..);
3. Ký tên lên mặt sau của thẻ ngay khi nhận được
thẻ tại Vietbank;

4. Đổi ngay mã PIN mà Ngân hàng cung cấp tại
máy ATM ngay sau khi nhận thẻ;

5. Không đặt mật khẩu/mã PIN liên quan đến các
thông tin cá nhân như: Số CMND, ngày sinh
nhật, số hộ chiếu, số điện thoại, biển số xe…
Nên thường xuyên thay đổi mật khẩu/mã PIN;

7. Không lưu thông tin bảo mật thẻ trên các thiết bị
điện tử và các website cũng như dưới bất kỳ hình
thức nào. Hạn chế truy cập tài khoản ngân hàng và
thực hiện giao dịch tài chính trên các thiết bị lạ;

8. Không lưu giữ bản sao mặt trước và mặt sau thẻ;

9. Khoá ngay thẻ trên ứng dụng hoặc liên hệ
ngay với Vietbank qua hotline 1800 1122 để
yêu cầu khóa thẻ gấp trong trường hợp thẻ bị
mất, thất lạc, phát sinh giao dịch bất thường,
thẻ có nguy cơ bị lộ thông tin.…;
10. Kiểm tra thông báo giao dịch thẻ của Quý
khách ngay khi nhận được và thông báo ngay
với Vietbank khi phát hiện giao dịch lạ hoặc
giao dịch Quý khách không thực hiện (kể cả số
tiền nhỏ);

11. Hủy các đăng ký giao dịch định kỳ nếu không
còn nhu cầu sử dụng dịch vụ để tránh bị tự
động thu phí cho các kỳ tiếp theo;

12. Trường hợp thẻ hết hạn, bạn nên đục lỗ Chip và
cắt dải băng từ trước khi hủy để đảm bảo thẻ
không bị làm giả thông tin;

13. Thông báo ngay cho Vietbank khi có thay đổi
những thông tin cá nhân cần thiết (số CMND, địa
chỉ liên lạc, địa chỉ nhận sao kê giao dịch, email
hoặc số điện thoại di động…);

14. Sử dụng những dịch vụ, ứng dụng điện tử do
Vietbank cung cấp (Internet Banking, Mobile
Banking, SMS) để thuận tiện quản lý tài khoản
thẻ của Quý khách;
!

15. Cảnh giác với email hoặc trang web có nhiều chỗ
sai/lỗi chính tả, các email lạ nhưng dò hỏi thông tin
cá nhân;
16. Tuyệt đối không phản hồi những email lạ/cuộc
gọi lạ với nội dung yêu cầu cung cấp thông tin
(cá nhân, tài khoản thẻ..);
17. Vietbank không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp
thông tin bảo mật như: mật khẩu, mã PIN thẻ ATM,
mã bảo mật, ngày hết hạn và OTP dưới bất kỳ hình
thức nào. Trong trường hợp bạn nhận được
thư/cuộc gọi như trên, vui lòng KHÔNG TRẢ LỜI
THƯ/KHÔNG CUNG CẤP THÔNG TIN và thông báo
ngay cho Vietbank qua hotline 1800 1122;
18. Việc cần làm khi đi du lịch, công tác nước ngoài:
- Thông báo cho Vietbank biết thời gian cư trú và quốc
gia mà Quý khách sẽ đến để được hỗ trợ tốt nhất;
- Ghi nhớ thông tin thẻ, số dư/hạn mức tín dụng thẻ
còn lại để sử dụng khi cần thiết;
- Kiểm tra kỹ các hóa đơn với thông tin trên thông
báo giao dịch.

II. GIAO DỊCH TẠI ATM
1. Tuyệt đối không tiết lộ, không cung cấp mã PIN cho bất kỳ ai;
2. Luôn lấy tay che bàn phím khi nhập mã PIN;
3. Thường xuyên thay đổi mã PIN để bảo mật thông tin;
4. Quan sát kỹ trước khi thực hiện giao dịch tại ATM. Kiểm tra kỹ
vị trí đầu đọc thẻ, bàn phím, màn hình đảm bảo không có gì bất
thường như: như vết trầy xước bất thường hoặc máng, dây
điện, dấu vết băng keo trên hoặc gần đầu đọc thẻ hoặc thiết bị
gắn vào máy ATM;
5. KHÔNG giao dịch nếu máy ATM có thiết bị lạ, bất thường;
6. Luôn kiểm tra tiền và lấy lại thẻ sau khi thực hiện giao dịch.

III. GIAO DỊCH THANH TOÁN TẠI ĐIỂM CHẤP NHẬN THẺ (QUA POS)
1. Đảm bảo giao dịch phải được thực hiện trong tầm mắt của bạn để quan
sát việc cà thẻ của thu ngân, yêu cầu thu ngân không được sao chụp, ghi
lại các thông tin của thẻ;
2. Đối với thẻ Napas, hoàn tất giao dịch qua POS bằng cách nhập mã PIN
của bạn. Luôn lấy tay che bàn phím khi nhập mã PIN;
3. Đối với thẻ Chip, luôn yêu cầu thực hiện thanh toán thẻ qua đầu đọc Chip,
và chỉ đồng ý thực hiện giao dịch qua dải từ trong trường hợp máy cà thẻ
không có đầu đọc Chip;
4. Kiểm tra kỹ nội dung và tổng số tiền cần thanh toán trước khi ký tên vào
hóa đơn giao dịch;
5. Đối chiếu số tiền cần trả trên hóa đơn thanh toán với số tiền bị trừ trên tài
khoản tại thời điểm thực hiện giao dịch;
6. Nhận lại thẻ ngay sau khi thực hiện xong giao dịch tại các đơn vị chấp
nhận thẻ;
7. Giữ lại các hóa đơn thanh toán thẻ và các chứng từ có liên quan để đối
chiếu với các giao dịch trên sao kê tài khoản thẻ;
8. Hủy hóa đơn (xé nhỏ) trước khi vứt bỏ;
9. Liên hệ ngay hotline Vietbank số 1800 1122 trong trường hợp thẻ của
Quý khách bị từ chối hoặc đơn vị chấp nhận thẻ không đưa ra lời giải thích
hợp lý hay trong trường hợp Quý khách nghi ngờ thẻ bị đánh cắp thông tin.

IV. GIAO DỊCH THANH TOÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ QUA INTERNET
THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL)/ĐIỆN THOẠI
1. Chỉ thực hiện mua hàng trên các website, ứng dụng di động (mobile application) uy tín
(có giao thức https và có biểu tượng khóa trên thanh địa chỉ); Truy cập các website bằng
cách gõ địa chỉ đầy đủ vào thanh địa chỉ trong trình duyệt Internet thay vì chọn đường
link sẵn có hoặc được gợi ý;
2. Cẩn thận với các “phần mềm dùng thử” nếu được yêu cầu nhập thông tin thẻ để
thanh toán;
3. Cài và cập nhật các chương trình diệt virus mới nhất cho máy tính;
4. Thường xuyên thay đổi mật khẩu giao dịch (PIN);
5. Tham khảo kỹ điều khoản và điều kiện của website trước khi đồng ý giao dịch/thanh
toán;
6. Không thực hiện thanh toán nếu thông tin đơn hàng có bất kỳ nội dung nào sai khác
với đơn hàng Quý khách đã khởi tạo trước đó;
7. Chỉ bấm 1 lần vào nút thanh toán khi thực hiện việc thanh toán cho đơn hàng đã
mua;
8. Không đóng cửa sổ màn hình giao dịch cho đến khi nhận được kết quả cuối cùng
hiển thị việc thanh toán đơn hàng của Quý khách thành công hoặc không thành
công. Trong trường hợp, màn hình giao dịch không hiển thị kết quả giao dịch, Quý
khách cần liên hệ ngay với đường dây nóng hoặc số điện thoại chăm sóc khách hàng
của website cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà Quý khách đã thanh toán hoặc Ngân
hàng phát hành thẻ của Quý khách để kiểm tra tình trạng của giao dịch;

