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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG SỬ DỤNG THẺ SACOMBANK 

 

MỤC LỤC 

I. Thẻ Tín dụng quốc tế Sacombank 

1. Thẻ tín dụng Sacombank Visa có mấy hạng và hạn mức tín dụng của mỗi hạng là bao 

nhiêu? 

2. Tôi muốn đăng ký phát hành thẻ tín dụng Sacombank Visa nhưng tôi không có đủ giấy tờ 

chứng minh thu nhập. Vậy tôi nên làm gì? 

3. Tôi muốn phát hành thẻ tín dụng Sacombank phụ cho con tôi. Vậy, con tôi có cần phải 

chứng minh thu nhập không? Tối đa một thẻ chính có bao nhiêu thẻ phụ? 

4. Chủ thẻ phụ thẻ tín dụng Sacombank được cấp hạn mức tín dụng như thế nào? 

5. Tôi có thể đề nghị ngân hàng nâng hạn mức tín dụng thẻ Sacombank của tôi lên được 

không? 

II. Thẻ thanh toán quốc tế, nội địa Sacombank 

6. Tôi có thể dùng thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit để chuyển khoản sang tài khoản 

của tôi tại ngân hàng khác không? 

7. Tôi có thể dùng Thẻ thanh toán Plus để chuyển khoản sang tài khoản của tôi tại ngân 

hàng khác không? 

8. Tôi có thể sử dụng Thẻ thanh toán Plus ở những ATM nào? 

9. Tôi có thể sử dụng Thẻ thanh toán Plus để mua hàng online không? 

10. Thời gian phát hành Thẻ thanh toán Plus là bao nhiêu ngày? 

III. Các vấn đề khi sử dụng thẻ 

11. Khi nhận được thẻ, việc đầu tiên tôi phải làm gì? 

12. Thời hạn sử dụng thẻ Sacombank là bao lâu? 

13. Thẻ Sacombank của tôi sắp đến ngày hết hạn, tôi phải làm gì để tiếp tục sử dụng thẻ? 

14. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra số dư (dư nợ) của thẻ? 
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15. Số tiền tôi phải thanh toán của sao kê hàng tháng? 

16. Tôi không nhận được sao kê giao dịch hàng tháng, tôi phải làm gì để nhận lại bản sao? 

17. Tôi có thể thanh toán dư nợ của thẻ tín dụng bằng những cách thức nào? Trong trường 

hợp tôi đang công tác tại nước ngoài, tôi phải làm sao để thanh toán được dư nợ của thẻ tín 

dụng? 

18. Tôi có thể đưa thẻ của tôi cho người thân sử dụng được không? 

19. Thẻ của Sacombank có thể giao dịch trên mạng được không? 

20. Giao dịch 3D secure là gì? OTP là gì? Tại sao tôi phải sử dụng dịch vụ này? 

21. Tôi không nhận được OTP, tôi phải làm gì để giao dịch trực tuyến (online) được? 

22. Hiện tại tôi là chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán quốc tế Visa Sacombank, tôi đang du 

học tại nước ngoài. Gần đây tôi thực hiện giao dịch online tại một số đại lý yêu cầu nhập mã 

xác thực OTP từ Sacombank nhưng tôi không nhận được mã xác thực từ Sacombank cung 

cấp. Vậy tôi phải làm sao? 

23. Một số cửa hàng khi tôi mua hàng, họ bắt tôi phải nhập PIN khi giao dịch tại POS. Điều 

này có khác thường không? 

24. Hạn mức khả dụng trong ngày của tôi là bao nhiêu? 

25. Giao dịch bằng ngoại tệ, tôi có bị mất phí gì không? 

26. Thẻ của tôi có thể nhận tiền từ nước ngoài về được không? 

27. Tôi được biết Sacombank có “Chương trình trả góp lãi suất 0%” đối với một số mặt hàng, 

làm thế nào để tôi có thể tham gia? 

28. Khi giao dịch tôi thường thấy SMS Sacombank báo trừ 1$ tương đương 20.000 VNĐ, lý 

do vì sao? 

29. Tôi là chủ thẻ của Sacombank sắp đến sẽ đi công tác ở nước ngoài, tôi có thể sử dụng 

thẻ của tôi tại quốc gia đó không? Trường hợp thẻ bị thất lạc, hỏng hoặc bị ATM nuốt thẻ, làm 

thế nào để tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ để rút tiền hoặc mua hàng hóa? 

30. Để có thể sử dụng Sacombank tại ATM, tôi có cần đổi mã PIN lần đầu tại máy ATM 

không? Trường hợp tôi không nhớ mã PIN của mình, tôi phải làm gì để đổi mã PIN mới? 

31. Thẻ của tôi bị giữ tại ATM tôi phải làm gì? 

32. Khi thẻ của tôi bị hỏng hoặc tôi không nhớ mã PIN tôi phải làm thế nào để rút tiền được? 
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33. Dịch vụ ứng tiền mặt và thay thế thẻ khẩn cấp là gì? Tôi có phải trả phí khi sử dụng dịch 

vụ này không? 

34. Khi mất thẻ do thất lạc hoặc bị cướp, tôi phải làm gì? Trường hợp  thay thế thẻ, thủ tục là 

như thế nào? 

35. Tôi nhận được SMS của Sacombank báo trừ tiền nhưng tôi không hề thực hiện bất kỳ 

giao dịch nào trong thời gian đó. Tôi phải làm gì? 

36. Thời gian tra soát đối với giao dịch khiếu nại là bao lâu? 

37. Tôi muốn làm giấy xác nhận chủ thẻ tín dụng có được hay không? 

38. Giao dịch Cardless là gì? Làm thế nào tôi có thể sử dụng dịch vụ Cardless? 

39. Tôi thực hiện giao dịch Cardless để chuyển tiền cho người thân, nhưng biên lai giao dịch 

bị mờ và không thể hiện rõ mã giao dịch, tôi phải làm gì để được hỗ trợ? 

40. Tôi không có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Sacombank. Tôi phải làm sao để có thể 

nạp tiền báo có liền cho thẻ tín dụng ? 

41. Tôi đang có 2 thẻ tín dụng chính và phụ của Sacombank. Thẻ phụ của tôi đang du học, 

công tác hoặc cư trú tại nước ngoài. Làm sao để tôi có thể quản lý chi tiêu của thẻ phụ của 

mình? 
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I. Thẻ Tín dụng quốc tế Sacombank 

1. Thẻ tín dụng Sacombank Visa có mấy hạng và hạn mức tín dụng của mỗi hạng là bao nhiêu? 

Thẻ tín dụng Sacombank Visa gồm 4 hạng là: 

 Hạng chuẩn với hạn mức tín dụng là từ 10 triệu đến dưới 50 triệu VND  

 Hạng vàng với hạn mức tín dụng từ 50 triệu VND đến dưới 100 triệu 

 Hạng Paltinum với hạn mức 100 triệu trở lên 

 Thẻ Infinite: 500 triệu trở lên. 

2. Tôi muốn đăng ký phát hành thẻ tín dụng Sacombank Visa nhưng tôi không có đủ giấy tờ chứng minh 

thu nhập. Vậy tôi nên làm gì? 

Trong trường hợp này Quý khách nên đăng ký phát hành thẻ tín dụng Sacombank Visa theo hình thức 

cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tài khoản tiền gửi tại Sacombank. 

3. Tôi muốn phát hành thẻ tín dụng Sacombank phụ cho con tôi. Vậy, con tôi có cần phải chứng minh thu 

nhập không? Tối đa một thẻ chính có bao nhiêu thẻ phụ? 

Không. Theo qui định của Sacombank, chủ thẻ phụ không cần phải chứng minh thu nhập. Ngoài ra thẻ 

tín dụng Sacombank không giới hạn thẻ phụ (không áp dụng cho thẻ Visa Infinite). 

4. Chủ thẻ phụ thẻ tín dụng Sacombank được cấp hạn mức tín dụng như thế nào? 

Được sử dụng chung hạn mức với chủ thẻ chính, hạn mức cụ thể do chủ thẻ chính yêu cầu nhưng không 

vượt quá hạn mức tín dụng ngân hàng đã cấp cho chủ thẻ chính. 

5. Tôi có thể đề nghị ngân hàng nâng hạn mức tín dụng thẻ Sacombank của tôi lên được không? 

Quý khách chỉ cần gửi yêu cầu nâng hạn mức tín dụng thẻ và các giấy tờ chứng minh thu nhập của Quý 

khách đến ngân hàng. Chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết nếu yêu cầu của Quý khách là hợp lệ. 

II. Thẻ thanh toán quốc tế, nội địa Sacombank 

6. Tôi có thể dùng thẻ thanh toán Sacombank Visa Debit để chuyển khoản sang tài khoản của tôi tại 

ngân hàng khác không? 

Có. Hiện tại Quý Khách có thể chuyển tiền cho các thẻ/tài khoản của NH khác qua InternetBanking/ 

mSacombank. 

7. Tôi có thể dùng Thẻ thanh toán Plus để chuyển khoản sang tài khoản của tôi tại ngân hàng khác 

không? 

Có. Quý khách có thể dùng Thẻ thanh toán Plus để chuyển khoản sang tài khoản mở tại Sacombank 

hoặc Ngân hàng khác (Danh sách các ngân hàng tiếp nhận được cập nhật/thay đổi theo từng thời kỳ). 

8. Tôi có thể sử dụng Thẻ thanh toán Plus ở những ATM nào? 

Quý khách có thể sử dụng Thẻ thanh toán Plus tại ATM của Sacombank và của tất cả các ngân hàng 

trong liên minh thẻ Smartlink, Banknet. 
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9. Tôi có thể sử dụng Thẻ thanh toán Plus để mua hàng online không? 

Được. Quý khách có thể dùng Thẻ thanh toán Plus để thanh toán online trên những website có chấp 

nhận Thẻ thanh toán Plus (Ví dụ: website của Vietnam Airlines). 

10. Thời gian phát hành Thẻ thanh toán Plus là bao nhiêu ngày? 

Quý khách có thể mang CMND đến CN/PGD Sacombank mở tài khoản và nhận thẻ, sử dụng ngay trong 

vòng 15 phút. 

III. Các vấn đề khi sử dụng thẻ 

11. Khi nhận được thẻ, việc đầu tiên tôi phải làm gì? 

1. Kiểm tra phong bì đựng thẻ, đảm bảo đang trong tình trạng niêm phong 

2. Đọc kỹ “Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng” hoặc/và “Hướng dẫn sử dụng thẻ thanh toán” được 

đính kèm trong phong bì đựng thẻ 

3. Lưu số điện thoại của Sacombank vào điện thoại hoặc sổ tay để liên hệ khi cần thiết 

4. Liên hệ TT.DVKH 1900 5555 88 để kích hoạt đối với thẻ tín dụng trong trường hợp Quý khách 

không nhận thẻ tại CN/PGD Sacombank 

5. Ký tên lên băng chữ ký ở mặt sau của thẻ. 

12. Thời hạn sử dụng thẻ Sacombank là bao lâu? 

Đối với thẻ tín dụng quốc tế Sacombank: thời hạn sử dụng thẻ là 3 năm. 

Đối với thẻ thanh toán quốc tế Sacombank: thời hạn sử dụng thẻ là 5 năm. 

Đối với thẻ thanh toán nội địa: thời hạn sử dụng đến 2049 (không áp dụng cho các loại thẻ đồng thương 

hiệu). 

13. Thẻ Sacombank của tôi sắp đến ngày hết hạn, tôi phải làm gì để tiếp tục sử dụng thẻ? 

- Đối với thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Union Debit): Quý khách liên hệ TTDVKH (1900555588 hoặc 

08.35266060) để được ghi nhận yêu cầu gia hạn thẻ hoặc đến trực tiếp CN/PGD Sacombank để 

được gia hạn thẻ. 

- Đối với thẻ tín dụng (nội địa và quốc tế): Quý khách sẽ được gia hạn tự động (khi đủ điều kiện 

theo quy định) và thẻ sẽ được gửi về địa chỉ Quý khách đã đăng ký nhận Thông báo giao dịch thẻ. 

Lưu ý : Trong tháng hết hạn, trường hợp thẻ của Quý khách không được gia hạn tự động, Sacombank 

cũng sẽ thông báo đến quý khách KHÔNG được gia hạn thẻ thông qua thư gửi Bưu điện về địa chỉ nhận 

Thông báo giao dịch thẻ. 

14. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra số dư (dư nợ) của thẻ? 

Đối với thẻ Thanh toán (Visa Debit, UnionPay Debit, Plus): Quý khách có thể kiểm tra số dư khả dụng 

bằng những cách sau:  

- Tại ATM  

- Tại website InternetBanking của Sacombank (www.iSacombank.com.vn) hoặc 

- Sử dụng phần mềm mSacombank của Sacombank trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS 

hoặc Android. 

Đối với thẻ Tín dụng (Visa, MasterCard, JCB, China UnionPay) và thẻ trả trước:  
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Hiện tại Sacombank chưa hỗ trợ tra cứu lịch sử giao dịch của thẻ tín dụng tại ATM hay trên 

iSacombank/mSacombank nhưng Quý khách có thể tra cứu hạn mức khả dụng, dư nợ hiện tại, hạn mức 

rút tiền mặt qua chức năng tra cứu số dư trên máy ATM. Nếu Quý khách cần kiểm tra dư nợ hiện tại/hạn 

mức còn lại, Quý khách vui lòng liên tổng đài DVKH 1900 5555 88. 

Tất cả các giao dịch đối với thẻ Tín dụng của Quý khách đều được nhắn SMS đến số điện thoại của Quý 

khách đăng ký với Sacombank. 

15. Số tiền tôi phải thanh toán của sao kê hàng tháng? 

Với mỗi chu kỳ chốt thông báo giao dịch, Quý khách có thể thanh toán đầy đủ dư nợ phát sinh được ghi 

nhận trên thông báo giao dịch thẻ trước hạn (sau ngày chốt Thông báo Giao dịch, Quý khách sẽ có tối đa 

15 ngày để thanh toán) hoặc cũng có thể thanh toán một phần dư nợ tuy nhiên phải đảm bảo lớn hơn số 

thanh toán tối thiểu hàng tháng để tránh phí phạt phát sinh.  

Hiện Sacombank áp dụng mức thanh toán tối thiểu là 5% (≥ 100.000 VND) dư nợ đối với thẻ tín dụng 

quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, China UnionPay) và 3% (≥ 500.000 VND) đối với thẻ tín dụng nội địa 

(family). 

Lưu ý: Trong trường hợp Quý khách chậm 1 kỳ TBGD thì mức thanh toán tối thiểu của kỳ tiếp theo sẽ 

được tính (kỳ TBGD trước và kỳ TBGD hiện tại). 

16. Tôi không nhận được sao kê giao dịch hàng tháng, tôi phải làm gì để nhận lại bản sao? 

Hiện tại Sacombank chỉ gửi thông báo giao dịch qua email của Quý khách đăng ký với Ngân hàng. Quý 

khách cũng có thể yêu cầu để nhận được bản sao qua đường bưu điện hoặc liên hệ TT. DVKH qua tổng 

đài 1900 5555 88 (hoặc +84.8.3526.6060 gọi từ nước ngoài về) hoặc qua email ask@sacombank.com để 

được hỗ trợ. 

17. Tôi có thể thanh toán dư nợ của thẻ tín dụng bằng những cách thức nào? Trong trường hợp tôi đang 

công tác tại nước ngoài, tôi phải làm sao để thanh toán được dư nợ của thẻ tín dụng? 

Quý khách có thể thanh toán bằng các cách sau: 

a) Thanh toán tại quầy giao dịch tại bất kỳ CN/PGD Sacombank 

b) Thanh toán bằng InternetBanking, mSacombank của Sacombank 

d) Thanh toán tại ATM của Sacombank 

e) Đăng ký dịch vụ trích nợ tự động tại CN/PGD Sacombank: tối thiểu hoặc toàn bộ dư nợ 

f) Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ ngân hàng khác: quý khách điền đầy đủ các thông tin:  

 Tài khoản thụ hưởng: Số tài khoản thẻ của thẻ tín dụng cần thanh toán 

 Đơn vị thụ hưởng: TTT  Sacombank – HỘI SỞ 

 Nội dung: thanh toan the tin dung NGUYEN VAN A 

Trường hợp công tác ở nước ngoài: 

 Account: Số tài khoản thẻ của thẻ tín dụng cần thanh toán  

 Beneficiary: NGUYEN VAN A 

 Bank Name: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 

 Swift code: SGTTVNVX 
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18. Tôi có thể đưa thẻ của tôi cho người thân sử dụng được không? 

Không. Để đảm bảo an toàn, Quý khách không nên đưa thẻ cho người thân sử dụng. Quý khách có thể 

phát hành thêm thẻ phụ cho người thân sử dụng. 

19. Thẻ của Sacombank có thể giao dịch trên mạng được không? 

Tất cả các loại thẻ của Sacombank đều có thể giao dịch trên mạng. 

20. Giao dịch 3D secure là gì? OTP là gì? Tại sao tôi phải sử dụng dịch vụ này?  

Dịch vụ 3D Secure (Dịch vụ Xác thực Giao dịch Trực tuyến Thẻ Quốc tế): là dịch vụ giúp tăng cường bảo 

mật cho thẻ Sacombank Visa, MasterCard khi thanh toán trực tuyến tại các website có tham gia 3D-

Secure (website có hiển thị logo) và tránh khỏi nguy cơ bị gian lận thẻ trong thanh toán trực tuyến. Dịch 

vụ cho phép ngân hàng xác thực chủ thẻ qua mật khẩu OTP. 

OTP (one time password): là mật khẩu chỉ sử dụng một lần duy nhất và có hiệu lực trong vòng 5 phút. 

OTP thay đổi cho từng lần giao dịch trực tuyến tại các website có tham gia 3D Secure.  

Việc sử dụng dịch vụ dịch vụ 3D Secure là để bảo vệ Quý khách trong việc thực hiện giao dịch trực tuyến, 

tránh các giao dịch gian lận. 

Cách đăng ký dịch vụ 3D Secure 

Hiện tại, tất cả các thẻ Sacombank Visa, MasterCard đều được tự động đăng ký dịch vụ 3D Secure, Quý 

khách có thể lựa chọn nhận mã OTP bằng những cách sau: 

- Sử dụng Token 

- Nhận SMS qua số điện quý khách đăng ký khi mở thẻ 

21. Tôi không nhận được OTP, tôi phải làm gì để giao dịch trực tuyến (online) được? 

Quý khách liên hệ TT.DVKH 1900 5555 88 để kiểm tra tình trạng trạng thẻ, thông tin đăng ký dịch vụ 3D 

Secure của thẻ và để được hỗ trợ giao dịch. 

Trong trường hợp thay đổi số điện thoại, Quý khách vui lòng đến CN/PGD Sacombank để được yêu cầu 

cập nhật lại điện thoại nhận mật khẩu OTP. 

22. Hiện tại tôi là chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán quốc tế Visa Sacombank, tôi đang du học tại nước 

ngoài. Gần đây tôi thực hiện giao dịch online tại một số đại lý yêu cầu nhập mã xác thực OTP từ 

Sacombank nhưng tôi không nhận được mã xác thực từ Sacombank cung cấp. Vậy tôi phải làm sao? 

Sacombank sẽ gửi mã xác thực OTP đến số điện thoại di động mà Quý khách đã đăng ký trước đây khi 

Quý khách làm thẻ tại Việt Nam. Nếu người thân của Quý khách đang sử dụng số điện thoại này thì Quý 

khách có thể liên hệ người thân nhận mã xác thực từ Ngân hàng sau đó thực hiện tiếp giao dịch. Lưu ý 

mật khẩu có hiệu lực trong vòng 5 phút. 

Quý khách cũng có thể nhờ người thân tại Việt Nam đến CN/PGD Sacombank gần nhất để đăng ký một 

thẻ trả trước Visa để sử dụng. Thẻ này có thể sử dụng trên các website tương tự như thẻ thẻ tín dụng hay 

thẻ thanh toán quốc tế khác của Sacombank nhưng không xác thực OTP. 

Lưu ý: Sacombank chưa cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động của nước ngoài. 
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23. Một số cửa hàng khi tôi mua hàng, họ bắt tôi phải nhập PIN khi giao dịch tại POS. Điều này có khác 

thường không? 

Việc này là bình thường. Việc nhập PIN hay không là do chính sách của từng ngân hàng thanh toán. Tại 

một số đơn vị chấp nhận thẻ thuộc loại hình giao dịch có rủi ro, ngân hàng thanh toán có quyền thiết lập 

việc bắt buộc nhập mã PIN để thực hiện giao dịch. 

24. Hạn mức khả dụng trong ngày của tôi là bao nhiêu? 

Tham khảo bảng Hạn mức thẻ Sacombank. 

25. Giao dịch bằng ngoại tệ, tôi có bị mất phí gì không? 

Có. Khi giao dịch bằng bất kể loại tiền tệ nào khác VND, Quý khách đều phải chịu phí chuyển đổi ngoại 

tệ. Loại phí này được áp dụng thay đổi theo từng thời kỳ theo từng hạng thẻ. Vui lòng tham khảo Biểu phí. 

26. Thẻ của tôi có thể nhận tiền từ nước ngoài về được không? 

Được. Quý cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người chuyển tiền:  

- Account: Số tài khoản thẻ của thẻ sẽ nhận tiền 

- Beneficiary: tên quý khách 

- Bank Name: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 

- Swift code: SGTTVNVX 

Do việc chuyển tiền có rủi ro cao nên sau khi có thông tin được nhận tiền, Quý khách vui lòng cung cấp 

các chứng từ để chứng tỏ nguồn gốc nguồn tiền nhận được cho Sacombank. 

27. Tôi được biết Sacombank có “Chương trình trả góp lãi suất 0%” đối với một số mặt hàng, làm thế nào 

để tôi có thể tham gia? 

“Chương trình trả góp lãi suất 0%” của Sacombank áp dụng cho tất cả các loại thẻ tín dụng do 

Sacombank phát hành. Để được tham gia trả góp lãi suất 0%, Quý khách cần đáp ứng các yêu cầu: 

- Hạn mức khả dụng của thẻ phải bằng hoặc lớn hơn số tiền tham gia trả góp 

- Phải thanh toán tổng dư nợ phát sinh hàng tháng 

- Mua hàng tại các cửa hàng ký kết chương trình với Sacombank 

- Điền đơn đăng ký trả góp (mẫu biểu do Sacombank phát hành). 

28. Khi giao dịch tôi thường thấy SMS Sacombank báo trừ 1$ tương đương 20.000 VNĐ, lý do vì sao?  

Khoản tiền 1$ hoặc 1 đơn vị tiền tệ là giao dịch kiểm tra tình trạng thẻ của các đơn vị chấp nhận thẻ. Việc 

thực hiện giao dịch này nhằm kiểm tra tình trạng thẻ của quý khách có hiệu lực hay không, tránh tình 

trạng kẻ gian thực hiện giao dịch trên đơn vị này. 

Các khoản tiền này thông thường sẽ được hoàn tự động, nhưng vẫn có đơn vị sau 30 ngày sẽ hoàn về tài 

khoản của khách hàng. 

29. Tôi là chủ thẻ của Sacombank sắp đến sẽ đi công tác ở nước ngoài, tôi có thể sử dụng thẻ của tôi tại 

quốc gia đó không? Trường hợp thẻ bị thất lạc, hỏng hoặc bị ATM nuốt thẻ, làm thế nào để tôi có thể tiếp 

tục sử dụng thẻ để rút tiền hoặc mua hàng hóa? 

Đặc tính của thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế là thẻ được chấp nhập tại mọi nơi có logo của tổ chức 

thẻ Visa, MasterCard, JCB, China UnionPay trên thế giới. Tuy nhiên, để đảm bảo hỗ trợ tốt cho việc sử 

http://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/THE/HAN%20MUC%20THE%20SACOMBANK.pdf
http://www.sacombank.com.vn/canhan/Documents/THE/Bieu%20phi%20the.pdf
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dụng thẻ cũng như kiểm soát gian lận trên thẻ của Quý khách trong thời gian ở nước ngoài, Sacombank 

khuyến cáo Quý khách nên cung cấp thông tin quốc gia nơi đến, thời gian cư trú, thông tin liên lạc tại nơi 

đến cho Ngân hàng. Trong trường hợp không có được thông tin từ Quý khách, nhằm kiểm soát gian lận 

và giảm thiểu rủi ro cho thẻ của khách hàng, Sacombank có quyền từ chối giao dịch nếu có nghi ngờ thẻ 

bị gian lận. 

Khi Quý khách đang ở nước ngoài, trong trường hợp: 

- Quên mã PIN: Quý khách có thể mang Passport và thẻ đến các Ngân hàng bản địa và yêu cầu 

rút tiền mặt trên thẻ. 

- Thẻ hỏng, mất thẻ hoặc thất lạc thẻ: Quý khách vui lòng liên hệ về Sacombank qua TT.DVKH 

+84.8.3526.6060 để báo tình trạng thẻ (mất, thất lạc…) và để được hướng dẫn nhận hỗ trợ dịch 

vụ ứng tiền mặt hoặc thay thế thẻ khẩn cấp của tổ chức thẻ quốc tế. 

30. Để có thể sử dụng Sacombank tại ATM, tôi có cần đổi mã PIN lần đầu tại máy ATM không? Trường 

hợp tôi không nhớ mã PIN của mình, tôi phải làm gì để đổi mã PIN mới? 

Không. Vì mã PIN là thông tin bảo mật của mỗi khách hàng, do đó Sacombank khuyến khích Quý khách 

thực hiện đổi mã PIN tại máy ATM để đảm bảo về tính bảo mật. Sacombank không lưu giữ thông tin này 

của Quý khách.  

Nếu quên mã PIN, Quý khách có thể yêu cầu cấp mã PIN mới tại bất kỳ CN/PGD Sacombank gần nhất 

hoặc liên hệ TT.DVKH 1900 5555 88 (hoặc +84.8.3526.6060) để được tư vấn. 

31. Thẻ của tôi bị giữ tại ATM tôi phải làm gì? 

Khi thẻ bị giữ tại máy ATM, để đảm bảo an toàn sử dụng thẻ, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với 

Sacombank qua tổng đài TT.DVKH 1900 5555 88 hoặc CN/PGD Sacombank gần nhất để yêu cầu khóa 

thẻ và tư vấn cách thức nhận lại thẻ. 

Trường hợp thẻ quốc tế Sacombank bị giữ tại máy ATM ngân hàng khác, Sacombank khuyến khích Quý 

khách đổi thẻ nhằm đảm bảo an toàn sử dụng thẻ (Phí cấp lại thẻ theo biểu phí dịch vụ thẻ Sacombank 

hiện hành). 

32. Khi thẻ của tôi bị hỏng hoặc tôi không nhớ mã PIN tôi phải làm thế nào để rút tiền được? 

Quý khách sử dụng CMND để rút tiền mặt tại các CN/PGD Sacombank bất kỳ và yêu cầu cấp lại thẻ/ PIN. 

33. Dịch vụ ứng tiền mặt và thay thế thẻ khẩn cấp là gì? Tôi có phải trả phí khi sử dụng dịch vụ này 

không? 

Dịch vụ ứng tiền mặt và thay thế thẻ khẩn cấp được cung cấp bởi các tổ chức thẻ quốc tế:  

- Đối với thẻ Visa: Visa Emergency Card Replacement và Emergency Cash Disbursement - áp 

dụng cho tất cả các thẻ tín dụng Visa từ hạng vàng trở lên. Quý khách có thể liên hệ trung tâm 

ứng cứu khẩn cấp toàn cầu của Visa qua số điện thoại: 001-800-847-2911. 

- Đối với thẻ MasterCard - MasterCard® Emergency Services (Emergency cash advances and 

replacement cards): Quý khách có thể liên hệ trung tâm ứng cứu khẩn cấp toàn cầu của 

MasterCard qua số điện thoại 1-636-722-7111 hoặc tại Mỹ: 1-800-627-8372.  
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Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách có thể liên hệ Sacombank qua TT.DVKH 1900 5555 88 

(+84.8.3526.6060 nếu gọi từ ngước ngoài) hoặc Bộ phận Kiểm soát giao dịch +84.8.3526.7330 để được 

tư vấn. 

Việc thay thế thẻ hoặc ứng tiền này được thực hiện trong vòng tối đa 2 ngày làm việc sau khi tiếp nhận 

yêu cầu của Quý khách hàng. 

Dịch vụ thay thế thẻ khẩn cấp hoàn toàn miễn phí đối với khách hàng là chủ thẻ các thương hiệu thẻ quốc 

tế từ hạng vàng trở lên và Quý khách không phải trả bất kể khoản phí nào. Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp 

sẽ bị tính phí rút tiền mặt theo Biểu phí và phí ứng tiền mặt khẩn cấp theo quy định của tổ chức thẻ (Visa, 

MasterCard). 

34. Khi mất thẻ do thất lạc hoặc bị cướp, tôi phải làm gì? Trường hợp  thay thế thẻ, thủ tục là như thế nào? 

Khi mất thẻ quý khách PHẢI gọi ngay đến số điện thoại TTDVKH Sacombank: 1900 5555 88 

(+84.8.3526.6060) hoặc liên hệ CN/PGD Sacombank gần nhất để yêu cầu khóa thẻ khẩn cấp và thay thế 

thẻ tránh để phát sinh giao dịch gian lận. 

Ngoài ra Quý Khách cần thông báo trực tiếp cảnh sát khu vực và lãnh sự quán Việt Nam tại nước sở tại 

(trường hợp mất/cướp tại nước ngoài). 

Trong trường hợp chậm thông báo, Quý khách phải chịu trách nhiệm cho các giao dịch phát sinh trước 

thời điểm thông báo kể cả các giao dịch gian lận. 

35. Tôi nhận được SMS của Sacombank báo trừ tiền nhưng tôi không hề thực hiện bất kỳ giao dịch nào 

trong thời gian đó. Tôi phải làm gì? 

Ngay khi nhận được tin nhắn giao dịch, Quý khách phải liên hệ ngay với Sacombank qua số điện thoại 

TT.DVKH 1900 5555 88 (+84.8.3526.6060) để được khóa thẻ kịp thời, tránh phát sinh thêm giao dịch 

khác. Nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn quý khách kiểm tra lại giao dịch và làm thủ tục khiếu nại hoặc thay 

thế thẻ nếu cần. Trong trường hợp khiếu nại sai, Quý khách sẽ bị thu phí khiếu nại sai 100.000 VND/giao 

dịch (đối với thẻ tín dụng) và 80.000 VND/giao dịch (đối với thẻ thanh toán). 

36. Thời gian tra soát đối với giao dịch khiếu nại là bao lâu? 
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37. Tôi muốn làm giấy xác nhận chủ thẻ tín dụng có được hay không?  

Được. Sacombank sẽ thực hiện làm giấy xác nhận chủ thẻ tín dụng theo mẫu chuẩn với các thông tin 

sau : 

- Họ và tên chủ thẻ chính/thẻ phụ 

- Số CMND/Hộ chiếu 

- Loại thẻ 

- Hạn mức thẻ (không xác nhận hạn mức còn sử dụng/số dư khả dụng) 

- Tình trạng thẻ 

Lưu ý: Đối với Giấy xác nhận thẻ phụ phải có thể hiện thông tin của thẻ chính (được xem là phần không 

tách rời). 

38. Giao dịch Cardless là gì? Làm thế nào tôi có thể sử dụng dịch vụ Cardless? 

Giao dịch Cardless: là dịch vụ chuyển tiền hiện đại bật nhất của ngân hàng Sacombank. Thông qua tiện 

ích này, người nhận tiền không cần phải có tài khoản hoặc thẻ của Sacombank phát hành nhưng vẫn 

nhận được tiền bằng số điện thoại của họ. 

Giao dịch Cardless được thực hiện khi người chuyển tiền (là chủ thẻ hiện hữu của Sacombank) thực hiện 

giao dịch chuyển tiền tại ATM với phương thức nhận bằng số điện thoại di động. Khi chuyển tiền thành 

công, ATM sẽ in 01 hóa đơn giao dịch có một dãy số Mã giao dịch. Đồng thời hệ thống Sacombank sẽ 

gửi SMS để thông báo đến số điện thoại người nhận. Người nhận tiền chỉ việc đến máy ATM Sacombank 

và thực hiện các bước hướng dẫn để nhận tiền bằng Mã giao dịch do người chuyển tiền cung cấp. 

39. Tôi thực hiện giao dịch Cardless để chuyển tiền cho người thân, nhưng biên lai giao dịch bị mờ và 

không thể hiện rõ mã giao dịch, tôi phải làm gì để được hỗ trợ? 

Quý khách vui lòng liên hệ Sacombank qua số điện thoại TT.DVKH 1900 5555 88 (+84.8.3526.6060) để 

được hỗ trợ hủy giao dịch. Sau đó, Quý khách có thể thực hiện giao dịch khác để chuyển tiền đến người 

thân. 

40. Tôi không có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Sacombank. Tôi phải làm sao để có thể nạp tiền báo 

có liền cho thẻ tín dụng ? 

Quý khách vui lòng đến bất kì chi nhánh/phòng giao dịch của Sacombank nộp tiền vào thẻ và yêu cầu 

báo có ngay. 

Lưu ý : Sacombank sẽ thực hiện thu phí dịch vụ đặc biệt 100.000 VND/ mỗi lần thực hiện. 

41. Tôi đang có 2 thẻ tín dụng chính và phụ của Sacombank. Thẻ phụ của tôi đang du học, công tác 

hoặc cư trú tại nước ngoài. Làm sao để tôi có thể quản lý chi tiêu của thẻ phụ của mình? 

Để quản lý các chi tiêu và sử dụng trên thẻ phụ của Quý khách, Quý khách nên đăng ký nhận tin nhắn 

SMS các giao dịch thành công trên thẻ phụ đến số điện thoại di động của Quý khách. Ngoài ra, chủ thẻ 

chính có thể liên hệ trực tiếp với TT. DVKH : 1900 5555 88 để kiểm tra số dư và các giao dịch trên thẻ 

phụ. 


