
1. Khi bạn có nhu cầu mở một chiếc thẻ tín dụng bình thường, bạn có thể đăng ký mở kèm thẻ ảo hoàn toàn 

miễn phí để sử dụng tiện lợi và an toàn hơn, vì:

o Thẻ ảo đăng ký và kích hoạt cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt khi đăng ký trên VPBank Online. Trường 

hợp được phê duyệt trước hạn mức tín dụng, chỉ sau chưa đầy 1 giờ là bạn có thể thực hiện các giao 

dịch online, thay vì vài ngày chờ đợi thẻ cứng được phát hành.

o Khi thẻ vật lý được phát hành, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ ảo cho các giao dịch online, và sử dụng thẻ 

cứng cho các giao dịch quẹt thẻ. Thẻ ảo có số thẻ khác với thẻ cứng, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm 

về vấn đề bảo mật trong các giao dịch online.

2. Nếu bạn đang sở hữu một trong những chiếc thẻ tín dụng sau: 

Bạn có thể mở thêm 01 thẻ ảo nữa để dùng cho 

các giao dịch online. Đăng ký hoàn toàn miễn 

phí và online trên website và ứng dụng 

VPBank Online. Sau khi đăng ký và kích hoạt, 

bạn có thể sử dụng ngay thẻ ảo trên ứng dụng 

VPBank Online để thoải mái chi tiêu và tận dụng 

các ưu đãi hấp dẫn từ VPBank.

THẺ TÍN DỤNG ẢO LÀ GÌ?

Thẻ tín dụng ảo/ Thẻ tín dụng phi vật lý/ Credit Virtual Card chính là phiên bản online mang đầy đủ 

khả năng thanh toán như chiếc thẻ cứng thực thụ, tiện dụng vượt trội để bạn mua sắm online vì rút 

ngắn tối đa quá trình chờ đợi thẻ cứng.

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN THẺ TÍN DỤNG ẢO ?

TỐC ĐỘ

Chỉ 5 phút đăng ký

Chi tiêu ngay chỉ sau tối 

đa 2 giờ*

*Đối với KH đã có thẻ cứng và

KH được phê duyệt trước hạn mức tín dụng

SERVICES

TIỆN LỢI

Đăng ký 100% online, chi 

tiêu online ngay không 

cần chờ thẻ cứng

Hoàn toàn miễn phí trong 

quá trình sử dụng

AN TOÀN

Tùy chỉnh hạn mức để đảm 

bảo an toàn cho các giao 

dịch online

Tăng cường bảo mật với số 

thẻ ảo khác số thẻ cứng

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG ẢO

KHI NÀO NÊN ĐĂNG KÝ THẺ ẢO?

Khách hàng hiện hữu của 

VPBank đã được phê duyệt 

trước hạn mức tín dụng

Khách hàng đã có thẻ tín dụng 

của VPBank

Khách hàng mới của VPBank 

chưa đăng ký thẻ tín dụng

Đăng ký mở cặp đôi thẻ cứng & thẻ 

ảo qua website

https://online.vpbank.com.vn/ 

hoặc Ứng dụng VPBANK ONLINE 

trên điện thoại

Đăng ký mở thêm thẻ ảo qua 

https://online.vpbank.com.vn/ 

hoặc ứng dụng VPO

Truy cập 

https://cards.vpbank.com.vn/ 

để mở thẻ ngay

Truy cập website VPBank Online

Mở ứng dụng VPBank Online

Đăng ký thẻ tín dụng

Xem hướng dẫn

https://online.vpbank.com.vn/cb/pages/jsp-ns/login-cons.jsp
https://vpo.page.link/download_app
https://cards.vpbank.com.vn/basic-details/confirmation?utm_source=vpbankonline&utm_medium=click&utm_campaign=the-tin-dung-ao
https://vpbankonline.vpbank.com.vn/the-tin-dung-ao/cach-dang-ky-mo-the-ao/


Thẻ ảo có thể sử dụng cho những giao dịch nào?

Thẻ ảo/ Phi vật lý có thể sử dụng để thanh toán 

online lại tất cả các cửa hàng chấp nhận thẻ 

Visa/Mastercard. Các trang Thương 

mại điện tử

Các dịch vụ online 

(Be, Grab, Gojek, 

Baemin, Now….) 

Mua vé máy bay, 

đặt phòng Khách 

sạn

Ví điện tử và tất cả 

các cửa hàng online 

khác

Thẻ tín dụng ảo/ Thẻ tín dụng phi vật lý là một phiên bản “số hóa” của 

chiếc thẻ tín dụng bình thường, không in ra dưới dạng thẻ cứng nhưng 

vẫn đảm bảo tất cả các chức năng thanh toán online của một chiếc thẻ tín 

dụng bình thường.

Thẻ ảo vs Thẻ cứng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

THẺ TÍN DỤNG PHI VẬT LÝ / THẺ TÍN DỤNG ẢO 

TRÊN ỨNG DỤNG VPBANK ONLINE

Thẻ ảo Thẻ cứng

Thanh toán các giao dịch online

Tự điều chỉnh hạn mức

Quẹt thẻ tại các cửa hàng

Số thẻ
Thẻ ảo có số thẻ khác với thẻ cứng, đảm 

bảo an toàn cho các giao dịch

Thời gian nhận thẻ
Chi tiêu ngay, 

không cần chờ 

phát hành

Từ 5 – 7 ngày

Ưu đãi hoàn tiền, tích điểm

Miễn phí phát hành, phí thường 

niên trọn đời

Sử dụng thẻ ảo

Lựa chọn sản 

phẩm trên các 

nền tảng mua 

sắm online. 

Chọn hình thức 

thanh toán bằng 

thẻ Visa/ 
Mastercard

Mở ứng dụng 

VPBank Online 

trên điện thoại 

để xem thông tin 

thẻ tín dụng Phi 
vật lý của bạn.

Nhập các thông 

tin trên thẻ để 

thanh toán. Hệ 

thống sẽ gửi mã 

OTP để bạn xác 

nhận thực hiện 
giao dịch.

Các trường thông tin cần 

nhập để thanh toán:

• Số thẻ

• Tên trên thẻ

• Ngày hết hạn

• Số CVV/CVC

Hướng dẫn xem thông tin thẻ ảo trên ứng dụng VPBank Online

Đăng nhập VPBank 

Online 

Chọn “Thẻ”

Nhấn “Hiển thị thông tin 

thẻ” và nhập mật khẩu

Chọn “Mặt trước” hoặc 

“Mặt sau” để lấy thông 

tin thẻ

Chọn thẻ Phi vật lý cần 

xem thông tin

BƯỚC 1:

Lựa chọn 
sản phẩm 

BƯỚC 2:

Xem thông 
tin thẻ

BƯỚC 3:

Nhập thông tin 
để thanh toán


