
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ 
GHI NỢ QUỐC TẾ PHI VẬT LÝ



THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ PHI VẬT LÝ VÀ THẺ VẬT LÝ 

THẺ PHI VẬT LÝ THẺ VẬT LÝ

Số thẻ Thẻ phi vật lý có số thẻ khác với Thẻ vật lý (Thẻ cứng), đảm
bảo an toàn cho các giao dịch

Thời gian nhân thẻ Có ngay sau khi đăng ký Từ 5-7 ngày

Yêu cầu OTP cho tất cả giao dịch

Ưu đãi hoàn tiền, tích điểm

Quẹt thẻ tại các cửa hàng

Thanh toán các giao dịch online

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ PHI VẬT LÝ THANH TOÁN ĐƯỢC CÁC GIAO DỊCH NÀO?

Các trang web và ứng

dụng thương mại điện tử
Mua vé máy bay và

đặt khách sạn

Các dịch vụ và ứng

dụng online
Ví điện tử và các giao

dịch online khác



MUA SẮM BẰNG THẺ PHI VẬT LÝ

Lựa chọn sản

phẩm các nền

tảng mua sắm

online. 

Chọn hình

thức thanh

toán bằng thẻ

Visa/ 

Mastercard

Mở VPBank

NEO để

xem thông

tin chiếc thẻ

Phi vật lý

Nhập các thông tin 

trên thẻ để thanh

toán. 

Nhập mã OTP để

xác nhận thực hiện

giao dịch.

XEM THÔNG TIN THẺ PHI VẬT LÝ TRÊN VPBANK NEO

Đăng nhập

VPBank NEO  

Chọn “Thẻ”

Chọn thẻ Phi 

vật lý cần xem

thông tin

Nhấn “Hiển thị

thông tin thẻ” và

nhập mật khẩu

Chọn “Mặt trước” 

hoặc “Mặt sau” để 

lấy thông tin thẻ

THANH TOÁN BẰNG THẺ PHI VẬT LÝ

Chọn “Phương 

thức thanh 

toán” 

Chọn “Thêm thẻ 

tín dụng/ Thẻ 

ghi nợ mới”

Nhập thông tin 

thẻ ảo và nhấn 

“Đồng ý”

Các thông tin cần để thanh toán:

• Số thẻ

• Tên chủ thẻ

• Ngày hết hạn

• Số CVV/CVC
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