
 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ 

THẺ TRẢ TRƯỚC SACOMBANK 
 
1. Thẻ trả trước là gì? Tiện ích của thẻ trả trước Sacombank? 
 Thẻ trả trước là phương tiện thanh toán thay thế tiền mặt, khách hàng nạp tiền vào thẻ và sử dụng 

thẻ giao dịch trên số tiền đã nạp. 

 Thẻ trả trước phù hợp với khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng, cần thẻ ngay và ngại thủ tục đăng 
ký phức tạp. 

 Tiện ích của thẻ trả trước Sacombank: 

Tiện ích Thẻ Visa Thẻ UnionPay Thẻ nội địa 

Thanh toán trong nước 

   
 Phạm vi thanh toán 

tùy từng sản phẩm. 

Vd: Thẻ quà tặng 
Parkson được chấp 

nhận thanh toán tại 

hệ thống Parkson 

Thanh toán quốc tế 
  

 100% tại Trung 

Quốc 

 

Thanh toán qua Internet, 

điện thoại, thư tín 

(MOTO) 
   

Rút tiền trong nước 
   

 Chỉ áp dụng với thẻ 

Sacombank - Vinamilk 

Rút tiền ở nước ngoài    

Đăng ký mua thẻ dễ 
dàng (chỉ cần CMND/Hộ 

chiếu) 
   

Mua thẻ làm quà tặng 
cho người thân, bạn bè, 

đối tác, khách hàng… 
   

Nộp tiền mặt vào thẻ/tài 
khoản Sacombank tại 

ATM Sacombank 
   

Giảm giá đến 50% khi 

dùng thẻ thanh toán tại 
hàng trăm điểm mua 

sắm, ẩm thực, du lịch… 
có biểu tượng 

 

   

Dịch Vụ Khách Hàng 24x7    

 
 

2. Làm thế nào để đăng ký thẻ trả trước Sacombank? 
Khách hàng có thể: 

 Đến Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank  

 Email: prepaid@sacombank.com 

 Gọi Dịch Vụ Khách Hàng 24x7 số 1900 5555 88 

 

mailto:prepaid@sacombank.com


 

3. Tôi được tặng 1 chiếc thẻ trả trước Sacombank với thông tin đăng ký chủ thẻ là của người 

tặng, làm thế nào để thay đổi thành thông tin của mình? 

 Khách hàng có thể mang CMND và thẻ đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Sacombank để 

yêu cầu thay đổi thông tin. 

 

 
4. Cần phải lưu ý điều gì khi sử dụng thẻ trả trước Sacombank để thanh toán? 

Khách hàng cần: 

 Kiểm tra số tiền in trên hoá đơn (xem có khớp với số tiền cần phải thanh toán) trước khi ký  

 Giữ lại hoá đơn mua hàng  

 Kiểm tra thẻ khi nhân viên bán hàng đưa lại để tránh nhầm lẫn với thẻ của người khác 

 Từ chối khoản phí quẹt thẻ (có thể lên đến 3%) bất hợp lý mà một số đơn vị chấp nhận thẻ tại 

Việt Nam hiện nay yêu cầu chủ thẻ phải thanh toán. Thực tế, đây là khoản phí do các đơn vị chấp 

nhận thẻ trả cho ngân hàng khi lắp đặt máy cà thẻ. Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào 

khi quẹt thẻ, ngoại trừ một số giao dịch thanh toán đặc biệt như mua vàng miếng... Trong trường hợp 

đơn vị chấp nhận thẻ yêu cầu trả phí khi dùng thẻ mua sắm, chủ thẻ nên từ chối thanh toán và thông 

báo cho ngân hàng lắp đặt máy cà thẻ tại đó. 

 Đối với giao dịch online: Khách hàng chỉ nên giao dịch tại những website uy tín (có biểu tượng ổ 

khoá hoặc ký tự “s” sau “http” trong địa chỉ website như: Paypa, Ebay...) và tham khảo kỹ điều khoản 

và điều kiện của website trước khi đồng ý thanh toán 

 
 

 
5. Tôi đang sở hữu 1 chiếc thẻ trả trước, tiền trong thẻ vẫn còn nhưng thẻ đã hết hạn sử dụng, tôi 

phải làm gì để rút tiền trong thẻ ra sử dụng. 

 Nếu là thẻ định danh, vui lòng mang CMND và thẻ đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch Sacombank 

để yêu cầu rút số tiền còn lại trong thẻ. Vui lòng tham khảo mức phí hoàn lại số dư thẻ trả trước theo 

biểu phí thẻ được cập nhật mới nhất tại www.sacombank.com.vn. 

 Nếu là thẻ vô danh, số dư thẻ sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp thẻ 

bị hỏng do lỗi kỹ thuật. 

 

 
6. Phải làm gì khi thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp? 

 Khách hàng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng 24x7 số 1900 5555 88 để được hỗ trợ. 
 

 
7. Phải làm gì khi máy ATM nuốt mất thẻ? 

 Những trường hợp có thể gây nên sự cố ATM nuốt mất thẻ: 

 Máy ATM tại nơi khách hàng giao dịch bị mất nguồn điện.   

 Sau khi thực hiện giao dịch tại ATM  thẻ chạy ra khe nhưng khách hàng không nhận thẻ trong 

khoảng thời gian 15 giây, hệ thống ATM tự động đẩy thẻ vào lại ATM.  
 Khách hàng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng 24x7 số 1900 5555 88 để được hướng dẫn 

giải quyết  các trường hợp trên. 
 

 

8. Sự khác nhau giữa thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ trả trước? 
 Thẻ thanh toán: sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi của chính khách hàng để giao dịch. Khách hàng 

phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trước khi đăng ký thẻ thanh toán. 
 Thẻ tín dụng: sử dụng hạn mức tín dụng được cấp bởi ngân hàng để giao dịch. Khách hàng phải 

chứng minh năng lực tài chính để được cấp thẻ tín dụng. 

 Thẻ trả trước: sử dụng số tiền khách hàng nạp vào thẻ để giao dịch. Khách hàng không cần chứng 
minh tài chính và mở tài khoản để sở hữu thẻ trả trước. 

 

http://www.sacombank.com.vn/

