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quy định của VPBank trong từng thời kỳ. Quý khách vui lòng cập nhật tại
www.vpbank.com.vn

1. Các loại thẻ tín dụng của VPBank

Hạng Classic

VPBank No.1
Hạng Classic

VPBank MC2
Hạng Classic

3

Hạng Titanium

VPBank Stepup
Hạng Titanium

VPBank Lady
Hạng Titanium

VPBank Titanium
Cashback
Hạng Titanium

4

Hạng Platinum

VPBank Platinum
Hạng Platinum

VPBank Platinum
Cashback
Hạng Platinum

VPBank Vietnam Airlines
Platinum
Hạng Platinum

5

Thẻ đồng thương hiệu VPBank - Mobifone

VPMobi
Hạng Classic

VPMobi
Hạng Titanium

VPMobi
Hạng Platinum

6

Thẻ du lịch VPBank Visa Travel Miles

Visa Gold
Travel Miles
Hạng Titanium

Visa Platinum
Travel Miles
Hạng Platinum

Visa Signature
Travel Miles
Hạng Signature

7

Thẻ đồng thương hiệu California

VPBank - California
Fitness Platinum
Hạng Platinum

VPBank - California
Centuryon Signature
Hạng Signature

8

Thẻ đồng thương hiệu Shopee

VPBank Visa
Platinum Shopee
Hạng Platinum

VPBank Visa Platinum
Super Shopee
Hạng Super Platinum
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2. Đọc hiểu các thông tin trên thẻ

• Số thẻ tín dụng: Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch.
• Biểu tượng Mastercard: Thẻ của Quý Khách được chấp
nhận trên 25 triệu điểm giao dịch có biểu tượng Mastercard
trên toàn thế giới.
• Ngày hết hạn: Thẻ có thời hạn sử dụng tới tháng/năm.
• Tổng đài 24/7: Quý Khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào với
Tổng đài chăm sóc Khách hàng qua số điện thoại này.
• Chữ ký: Chũ ký trên thẻ của Quý Khách sẽ được người bán
đối chiếu với trên hóa đơn thanh toán tại cửa hàng.
• Số CVV2: Khi mua hàng Online, Quý Khách sẽ được yêu cầu
cung cấp số này.

3. Quý khách đã có thẻ trong tay hãy kích hoạt
ngay bằng một trong những cách sau:
Soạn: VPB KH <4 số cuối thẻ>
<Số CMND/hộ chiếu> Gửi 8149
VD: VPB KH 2477 001111111111

Gọi điện đến tổng đài
1900 54 54 15

Đăng nhập trên hệ thống VPBank Online (i2b)
tại online.vpbank.com.vn
Chọn mục “Dịch vụ thẻ”
Chọn mục “Kích hoạt thẻ và bảo mật”
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4. Chi tiêu bằng thẻ tín dụng như thế nào?

Thanh toán tại cửa hàng qua máy POS
Quý Khách có thể thanh toán tại tất cả các cửa hàng có máy
POS
• Quý Khách đưa chiếc thẻ tín dụng cho Thu ngân cửa hàng.
• Thu ngân dùng máy POS để quẹt thẻ thanh toán số tiền mua
hàng và đưa lại cho Quý Khách 3 liên hóa đơn giống nhau.
• Quý Khách kiểm tra kỹ số tiền trên hóa đơn và ký tên trên 2
hóa đơn để giao lại cho Thu ngân, còn giữ lại hóa đơn.

Thanh toán mua hàng Online
• Quý Khách đặt mua hàng trên website của cửa hàng.
• Để thanh toán, Quý Khách phải khai đúng và đầy đủ các
thông tin sau:
- Họ tên đầy đủ của Quý Khách.
- Số thẻ tín dụng.
- Ngày hết hạn ở mặt trước của thẻ,
ví dụ: VALID THRU 09/21
- 3 chữ số bảo mật CVV ở mặt sau của thẻ.
- Hệ thống 3D secure sẽ tự động gửi mã bảo mật vào điện
thoại của Quý Khách để điện vào màn hình yêu cầu.
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5. Biểu phí và các mốc thời gian cần ghi nhớ
• Biểu phí: Để xem chi tiết biểu phí và lãi suất của các dòng
thẻ tín dụng, Quý khách vui lòng truy cập
https://www.vpbank.com.vn/tai-lieu-bieu-mau
• Ngày lập bảng sao kê

Ngày 05 - No.1
Ngày 10 - Vietnam Airlines Platinum
Ngày 20 - VPLady | StepUp
Ngày 22 - Visa Gold Travel Miles
Ngày 25 - VPMobi
Platinum Cashback
Titanium Cashback
Shopee Platinum
Super Shopee Platinum
Ngày 27 - Visa Platinum Travel Miles
Visa Signature Travel Miles
VPBank - California Fitness Platinum
VPBank - California Centuryon Signature

• Ngày nhận bảng sao kê qua email: 02 ngày sau ngày lập
bản sao kê
• Ngày phải thanh toán dư nợ cuối kỳ: 15 ngày sau ngày lập
bảng sao kê
Chú ý: Giao dịch rút tiền mặt không được miễn lại, giao dịch
này bị tính lãi ngay tại thời điểm thực hiện.
(*) Đối với thẻ tín dụng VPBank Platinum và VPBank MC2, Quý khách vui
lòng tham khảo thư chào được gửi kèm theo thẻ để biết ngày lập bảng sao kê
tương ứng với thẻ của Quý khách.
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Ví dụ về cách tính qua chi tiêu
của thẻ Platinum

Chi tiêu bằng thẻ tín dụng VPBank
bạn sẽ được Miễn lãi đến 45 ngày!
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6. Thanh toán dư nợ linh hoạt
Đến hạn thanh toán, Quý khách có thể thanh toán toàn bộ dư
nợ cuối kỳ hoặc số tiền thanh toán tối thiểu được thể hiện
trên sao kê của từng kỳ gửi đến Quý khách.
Hạn mức được cấp
100 triệu đồng

Số dư nợ cuối kỳ
50 triệu đồng

Số tiền thanh toán tối thiểu
2,5 triệu đồng

Biểu đồ và số liệu phía trên chỉ mang tính chất minh họa.
Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí để biết cách tính Số tiền thanh toán
tối thiểu tương ứng với thẻ tín dụng của mình .

7. Cách thức thanh toán dư nợ
THANH TOÁN TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG
Quý khách đăng ký ngay khi mở thẻ hoặc ra Quầy giao dịch để
đăng ký bổ sung. Sau đó, hàng tháng hệ thống sẽ tự động thanh
toán dư nợ cho Quý khách.
THANH TOÁN TẠI QUẦY HOẶC TẠI MÁY NỘP TIỀN CDM
Để biết thông tin chi tiết xin mời Quý khách truy cập
https://www.vpbank.com.vn/locations
THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG VPBANK NEO
• Bước 1: Tải ứng dụng VPBank NEO trên di động
• Bước 2: Đăng nhập user và password VPBank NEO
• Bước 3: Chọn thanh toán thẻ tín dụng
14

CHUYỂN KHOẢN TỪ NGÂN HÀNG KHÁC
Quý khách chuyển khoản về thẻ VPBank với các thông tin bắt
buộc như sau:
• Tên tài khoản thự hưởng: <Tên chủ thẻ>
• Số tài khoản thự hưởng: <16 số dập nổi trên thẻ>
• Ngân hàng thụ thưởng: NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
• Tên chi nhánh phát hành
• Nội dung
THANH TOÁN QUA VPBANK NEO
• Bước 1: Đăng ký VPBank NEO qua
https://neo.vpbank.com.vn hoặc tại quầy giao dịch.
• Bước 2: Đăng nhập vào VPBank NEO bằng user và password
mà VPBank cung cấp
• Bước 3: Chọn Thanh toán trực tuyển.
• Bước 4: Chọn Thanh toán dự nợ thẻ tín dụng để thực hiện việc
thanh toán.
THANH TOÁN QUA BƯU ĐIỆN
Quý khách có thể đến bất kỳ bưu điện gần nhất để thanh toán
dư nợ bằng tiền mặt. Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách
vui lòng đến chi nhánh của VPBank hoặc liên hệ tổng đài
1900-545415 để được hỗ trợ.
THANH TOÁN TẠI CÁC ĐẠI LÝ CỦA PAYOO
Quý khách có thể đến bất kỳ đại lý nào trong hệ thống các đại lý
của Payoo có liên kết với VPBank trên toàn quốc để thanh toán
dư nợ bằng tiền mặt.

8. Ưu đãi giảm giá
VPBank thường xuyên mang đến cho Quý khách hàng nghìn
điểm ưu đãi giảm giá được cập nhật liên tục tại bit.ly/VP-uudai
và qua email, số điện thoại mà Quý khách đăng ký với Ngân
hàng.
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9. Hạn mức thẻ tín dụng

No.1

MC2/
Mobifone
Classic

Visa Gold
Travel Miles

Shopee
Platinum

Mức chi tiêu được áp dụng
miễn phí thường niên

20 triệu

50 triệu

60 triệu

50 triệu

Hạn mức giao dịch tối đa
1 ngày mặc định

30 triệu

Hạn mức thẻ phụ

70 triệu

- Hạn mức tối đa của thẻ phụ bằng hạn mức thẻ chính
- Các giao dịch trên Thẻ chính và Thẻ phụ sẽ được liệt kê
riêng biệt trên cùng bảng sao kê hàng tháng

Thẻ phụ phát hành

Tối đa 3 thẻ

VPLady Titanium Mobifone
Stepup Cashback Titanium
Mức chi tiêu được áp dụng
miễn phí thường niên

100 triệu

Hạn mức giao dịch tối đa
1 ngày mặc định

70 triệu

Hạn mức thẻ phụ

Super Shopee
Platinum

- Hạn mức tối đa của thẻ phụ bằng hạn mức thẻ chính
- Các giao dịch trên Thẻ chính và Thẻ phụ sẽ được liệt kê
riêng biệt trên cùng bảng sao kê hàng tháng

Thẻ phụ phát hành

Tối đa 3 thẻ

(*) Trường hợp Quý khách muốn thay đổi hạn mức giao dịch ngày, vui lòng gọi điện
lên Hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập VPBank Online, mục Tiện ích, chọn Hạn
mức chi tiêu và điền thông tin để thay đổi hạn mức này.
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Visa
Platinum
Travel Miles

Mức chi tiêu được áp dụng
miễn phí thường niên

Platinum &
Platinum
Cashback

90 triệu

Hạn mức giao dịch tối đa
1 ngày mặc định
Hạn mức thẻ phụ

Hạn mức giao dịch tối đa
1 ngày mặc định
Hạn mức thẻ phụ

Mobifone
Platinum

150 triệu

200 triệu
- Hạn mức tối đa của thẻ phụ bằng hạn mức thẻ chính
- Các giao dịch trên Thẻ chính và Thẻ phụ sẽ được liệt kê
riêng biệt trên cùng bảng sao kê hàng tháng

Thẻ phụ phát hành

Mức chi tiêu được áp dụng
miễn phí thường niên

Vietnam
Airlines
Platinum

Tối đa 3 thẻ

VPBank California
Fitness Platinum

Visa
Signature
Travel Miles

VPBank California
Centuryon
Signature

Không áp dụng

120 triệu

Không áp dụng

200 triệu

300 triệu

- Hạn mức tối đa của thẻ phụ bằng hạn mức thẻ chính
- Các giao dịch trên Thẻ chính và Thẻ phụ sẽ được liệt kê
riêng biệt trên cùng bảng sao kê hàng tháng

Thẻ phụ phát hành

Tối đa 3 thẻ

(*) Trường hợp Quý khách muốn thay đổi hạn mức giao dịch ngày, vui lòng gọi điện
lên Hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập VPBank Online, mục Tiện ích, chọn Hạn
mức chi tiêu và điền thông tin để thay đổi hạn mức này.
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10. Dịch vụ
DỊCH VỤ THÔNG BÁO QUA SMS
• Nhận thông báo hạn mức được cấp và ngày dự kiến
nhận thẻ PIN
• Thông báo nhắc nợ
• Biến động số dư giao dịch
• Nhắn tin giao dịch bị từ chối
• Nhận thông báo được tăng hạn mức
DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Truy cập https://neo.vpbank.com.vn để:
• Kiểm tra số dư giao dịch thẻ
• Thanh toán dư nợ thẻ
• Xem sao kê hàng tháng
• Đăng ký/ Hủy chức năng thanh toán Online
• Yêu cầu tăng hạn mức
• Khóa/ mở khóa thẻ
• Tăng/ giảm hạn mức thẻ
• Tra cứu điểm thưởng
• Đổi quà
TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7
– HOTLINE 1900 54 54 15
• Kiểm tra thông tin, giao dịch thẻ
• Yêu cầu mở/ khóa thẻ
• Truy vấn điểm ưu đãi giảm giá, điểm khách hàng thân thiết
• Khiếu nại, thắc mắc gửi về email:
vpbankclientservice@vpbank.com.vn
DỊCH VỤ ATM
• Thay đổi mã PIN và rút tiền mặt ATM
• Sử dụng mã PIN để kiểm tra hạn mức khả dụng của thẻ
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NHẮN TIN GỬI 8149 ĐỂ TRUY VẤN THÔNG TIN
• Kiểm tra dư nợ thẻ tại thời điểm hiện tại:
Soạn VP DN <4 số cuối thẻ>
Ví dụ: VPB DN 1234
• Kiểm tra dư nợ thẻ theo sao kê tháng bất kỳ:
Soạn VPB DN <4 số cuối thẻ> <MMYYYY>
Ví dụ: VPB DN 1234 032017
• Kiểm tra hạn mức tín dụng còn lại:
Soạn VPB SDT <4 số cuối thẻ>
Ví dụ: VPB SDT 1234
• Kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến:
Soạn: VPB KHE <4 số cuối thẻ> <Số CMND>
• Hủy chức năng thanh toán trực tuyến:
Soạn: VPB HUE <4 số cuối thẻ> <Số CMND>

11. Hướng dẫn bảo vệ thẻ tín dụng
CÁC CÁCH BẢO VỆ THẺ TÍN DỤNG AN TOÀN
• Ký ngay bằng bút bi vào phần quy định ở mặt sau thẻ sau khi
nhận được thẻ
• Không kích hoạt thẻ trước khi nhận thẻ trong mọi trường hợp
• Không nên cho bất kỳ ai mượn thẻ
• Cất giữ thẻ ở nơi an toàn
• Không chia sẻ thông tin được in trên thẻ với bất kỳ ai, đặc biệt
3 chữ số CVV ở mặt sau thẻ
• Nhớ lấy lại thẻ sau mỗi giao dịch quẹt thẻ hoặc sau khi rút
tiền mặt từ máy ATM
• Giữ biên lai sau mỗi giao dịch để kiểm tra và đối chiếu với
bảng sao kê giao dịch hàng tháng
• Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ và bảo mật các thông tin liên
quan đến Thẻ của mình, đặc biệt là PIN. Không được chuyển
nhượng thẻ cho người khác
• Không được phép sử dụng thẻ cho bất kỳ giao dịch hay mục
đích bất hợp pháp nào. Chịu trách nhiệm với VPBank và pháp
luật về các hành vi gian lận, giả mạo thẻ của Chủ thẻ và các
giao dịch thẻ liên quan đến gian lận, giả mạo
• Không được sử dụng thẻ đã thông báo mất, thất lạc, Chủ thẻ
phải gửi trả lại cho VPBank thẻ vật lý bị mất, thất lạc đã tìm
lại được
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BẢO VỆ MÃ PIN
• Hãy luôn ghi nhớ mã PIN của mình, thay vì ghi ra giấy
• Không tiết lộ mã PIN với bất kỳ ai
• Không nên chọn số PIN liên quan tới CMND hay ngày sinh
của Quý khách
• Để an toàn hơn, Quý khách nên đổi mã PIN định kỳ tại bất kỳ
máy ATM nào của ngân hàng VPBank
• Không để lộ mã PIN khi giao dịch tại ATM
XỬ LÝ THẺ BỊ THẤT LẠC/BỊ MẤT CẮP/NGHI NGỜ BỊ LỘ
THÔNG TIN THẺ
• Quý khách vui lòng liên hệ ngay cho tổng đài 24/7 số
1900545415 sẽ được khóa thẻ và hướng dẫn thêm
• Xin lưu ý: Quý khách sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các khoản
giao dịch phát sinh từ thẻ tín dụng của Quý khách cho đến khi
Quý khách thông báo thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc số PIN bị
tiết lộ
• Thẻ và số PIN sẽ không còn giá trị sử dụng sau khi chủ thẻ
thông báo bị mất hoặc đánh cắp
• Quý khách có thể gọi lên tổng đài 24/7 hoặc ra chi nhánh
VPBank gần nhất để được yêu cầu cấp lại thẻ mới
KHIẾU NẠI GIAO DỊCH THẺ
• Mọi khiếu nại liên quan đến các giao dịch của thẻ cần được
thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch
• Quý khách có thể gọi điện lên tổng đài 24/7 hoặc ra chi nhánh
VPBank gần nhất để thực hiện
• Nếu tra soát, khiếu nại của Quý khách là sai, Quý khách sẽ
phải trả phí tra soát khiếu nại theo quy định của VPBank từng
thời kỳ
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12. Hướng dẫn tích lũy và sử dụng điểm Loyalty
(iCash)
ĐIỂM LOYALTY (ICASH) LÀ GÌ?
iCash là đơn vị được sử dụng trong chương trình Loyalty. Khi
khách hàng thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng VPBank,
khách hàng sẽ nhận được điểm iCash theo tỉ lệ quy đổi nhất
định.
iCash sẽ tích lũy và dùng để đổi thành những món quà giá trị mà
khách hàng yêu thích như điện thoại cao cấp, e-voucher du lịch,
spa làm đẹp, nhà hàng hoặc tiền mặt, thẻ nạp điện thoại, điểm
VinID, Traveloka,...

Tỷ lệ quy đổi

No.1

MC2

1.000 vnd = 3 điểm

1.000 vnd = 3 điểm

Thêm 1 điểm khi chi
tiêu tại nước ngoài
Thêm 1 điểm khi chi
tiêu vào cuối tuần
Thêm 1 điểm khi chi
tiêu vào ngày sinh nhật
1.000 vnd = 6 điểm
khi chi tiêu tại
siêu thị

Ưu đãi đặc biệt
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Mobifone
Classic

Mobifone
Titanium
Tỷ lệ quy đổi

1.000 vnd = 5 điểm

Mobifone
Platinum

Platinum

1.000 vnd = 6 điểm 1.000 vnd = 6 điểm

Thêm 1 điểm khi chi
tiêu tại nước ngoài
Thêm 1 điểm khi chi
tiêu vào cuối tuần
Thêm 1 điểm khi chi
tiêu vào ngày sinh nhật
1.000 vnd = 6 điểm 1.000 vnd = 12 điểm
khi chi tiêu tại
khi chi tiêu tại:
siêu thị
Nhu yếu phẩm hàng

Ưu đãi đặc biệt

ngày (siêu thị, cửa hàng
tiện lợi, cửa hàng thực
phẩm, bánh kẹo,...)
Spa và làm đẹp, Du lịch,
Ăn uống
Chi tiêu 8 giao dịch
trong kỳ sao kê sẽ nhận
thêm 55.000 điểm
iCash

Lưu ý:
Email sao kê điểm Loyalty sẽ được gửi tới Quý khách hoàng tuần.
Điểm Loyalty sẽ không được tích lũy đối với các loại giao dịch sau đây: Rút tiền
mặt, giao dịch tính phí/lãi, giao dịch trong lĩnh vực xăng dầu, thanh toán hóa đơn
điện/nước/gas/dầu sưởi hoặc thanh toán dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin,
viễn thông, cable.
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Làm thế nào để kiểm tra điểm Loyalty (iCash)
đã tích lũy và đổi quà
ĐỐI VỚI VPBANK ONLINE TRÊN MÁY TÍNH

1

Sau khi đăng nhập,
Quý khách chọn tab Tiện ích

2

Click chọn Loyalty

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LƯU Ý KHI ĐỔI QUÀ
Quý khách cần điền đúng và đầy đủ thông tin theo hướng dẫn
trong các bước đổi quà. Trong trường hợp Quý khách không điền
đúng và đầy đủ thông tin, đơn quà có thể bị từ chối hoặc phát
sinh vấn đề.
Đối với quà tiền mặt, mã thẻ nạp điện thoại sẽ được hoàn thành
quy đổi trong 1 ngày làm việc.
Đối với quà e-voucher các mặt hàng đồ điện tử, ăn uống, du
lịch,..., mã e-voucher sẽ được gửi tới số điện thoại của Quý
khách trong vòng 2 ngày làm việc
Đối với quà là hiện vật, nhân viên sẽ liên hệ với Quý khách trong
vòng 2 ngày làm việc để xác nhận đơn quà và địa chỉ nhận quà.
Quý khách sẽ nhận được quà trong thời gian 3 - 5 ngày làm việc
(nội thành Hà Nội và TP. HCM), 5 - 7 ngày làm việc (ngoại thành
Hà Nội và TP. HCM, 7 - 10 ngày làm việc (các tỉnh thành khác).
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ĐỐI VỚI VPBANK ONLINE TRÊN ĐIỆN THOẠI

1

Sau khi đăng nhập,
Quý khách chọn biểu tượng Menu

2

Nhấn chọn Loyalty
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3

Màn hình sẽ hiển thị Tổng số điểm iCash đã tích lũy
Số điểm iCash đã dùng để đổi quà
Số điểm iCash khả dụng hiện có

4

Quý khách chọn Kho quà hoặc Đổi quà để xem danh mục
các loại quà hiện có và đổi quà

5

Quý khách điền thông tin theo hướng dẫn để yêu cầu đổi quà
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13. Hướng dẫn đọc và hiểu bảng sao kê
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1. Kỳ sao kê: Là khoảng thời gian mà các giao dịch được thể
hiện trên sao kê xảy ra.
2. Ngày đến hạn thanh toán: Là ngày Quý khách phải thanh
toán (ít nhất là khoản Thanh toán tối thiểu) dể tránh phí phát
sinh do thanh toán trễ hoặc bị khóa thẻ tạm thời.
3. Giá trị thanh toán tối thiểu: Là số tiền tối thiểu cần được
thanh toán.
4. Số dư cuối kỳ: Tổng số tiền cần thanh toán tính đến thời
điểm lập sao kê.
5. Ngày giao dịch: Là ngày giao dịch được thực hiện.
6. Ngày hạch toán: Là ngày giao dịch được ghi vào tài khoản
thẻ của Quý khách.
7. Số tiền giao dịch: Liệt kê số tiền các giao dịch ứng với mỗi
khoản thanh toán, mua sắm, rút tiền mặt hoặc hoàn tiền của cả
thẻ chính và thẻ phụ. Tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ sẽ được
quy thành VND.
8. Số tiền cần chi tiêu thêm cho đến DD/MM/YYYY để
được miễn phí thường niên: Là số tiền Quý khách cần chi tiêu
tới ngày DD/MM/YYYY để được ưu đãi miễn phí thường niên năm
tiếp theo.
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1%

1%
TRẢ GÓP KHÔNG

GIỚI HẠN

Hướng dẫn điền thông tin khi mua sắm thẻ

123

Mã số thẻ
Tên chủ thẻ
Mã bảo mật CVV
Ngày hết hạn

Hướng dẫn điền thông tin khi mua sắm thẻ

Bước 1:
Khách hàng chọn mua hàng
hóa hoặc dịch vụ tại cửa hàng

Bước 2:
Khách hàng đưa thẻ VPBankcho
nhân viên cửa hàng. Nhân viên
cửa hàng quẹt thẻ để thanh
toán, in hóa đơn và trả lại thẻ
cho khách hàng

