CHI TIẾT TRÊN THẺ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AN TOÀN & BẢO MẬT THẺ

Thẻ Sacombank Tiki Platinum
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Ký tên vào mặt sau thẻ ngay khi nhận thẻ
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Nên đổi mã PIN trước khi sử dụng thẻ
Các bước đổi PIN tại ATM Sacombank:
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Biểu tượng để nhận diện thẻ có thể
giao dịch thanh toán bằng cách chạm lên
máy POS tại các cửa hàng có biểu tượng

Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Việt - Anh)
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Chip EMV với công nghệ bảo mật hàng đầu giúp giao dịch
thẻ an toàn

Nhập 2 lần mã mới (6 chữ số)

Số thẻ được sử dụng khi giao dịch thanh toán
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Biểu tượng tổ chức thẻ để nhận diện thẻ được chấp nhận
giao dịch trên toàn cầu
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Thanh chữ ký là nơi Quý khách ký tên để đại lý chấp nhận
thẻ có chữ ký xác thực đối chiếu khi giao dịch
Mã xác nhận (CCV/CVV2) được yêu cầu cung cấp khi thanh
toán trực tuyến
Hotline 1800 58 58 23 giúp giải đáp mọi thắc mắc và yêu
cầu liên quan đến thẻ của Quý khách.

Chọn “Giao dịch khác” sau đó chọn “Đổi mật mã”
Sau khi đổi thành công, màn hình hiển thị “Mật mã mới của
Quý khách đã được chấp nhận”
Không để người khác sử dụng thẻ hoặc biết mã PIN
Không đặt PIN theo thông tin cá nhân (ngày sinh, số điện
thoại...) hoặc số dễ đoán (vd: 111111, 123456...)
Giữ lại hóa đơn khi giao dịch ATM/POS để đối chiếu lại với tài
khoản thẻ khi cần
Khi bị mất thẻ, gọi ngay Hotline 1800 58 58 23 hoặc
(028) 3526 6060

Quét (scan) mã QR Code
để cập nhật những ưu đãi mới nhất

Tìm hiểu ngay:
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Nhập PIN do ngân hàng cấp (nếu chưa từng đổi PIN) hoặc PIN
đang sử dụng

MUA THỎA CHÍ
HOÀN NHƯ Ý

TIỆN ÍCH & ƯU ĐÃI CHÍNH

5 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG

TIỆN ÍCH & ƯU ĐÃI CHÍNH

- Rút tiền tại các ATM trong và ngoài nước
- Mua sắm qua Internet và qua POS tại
các điểm bán hàng khắp thế giới
Các bước rút tiền tại ATM:
- Đưa thẻ vào ATM và nhập mã PIN
- Chọn “Rút tiền mặt” và nhập số tiền
Lưu ý:
• Thẻ sẽ bị khóa nếu nhận sai mã PIN quá 3 lần hay không lấy thẻ ra ngay lập tức khi
ATM đưa thẻ ra
• Tiền sẽ bị ATM giữ lại nếu không lấy tiền trong 30 giây

1. Đăng ký dịch vụ Ủy thác thanh toán tự động
2. Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking
/Sacombank Pay
3. Chuyển tiền tại ATM Sacombank từ thẻ thanh toán/thẻ trả
trước Sacombank
4. Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch Sacombank
5. Chuyển khoản liên ngân hàng. Lưu ý thông tin chuyển khoản
từ ngân hàng nước ngoài như sau:
Receiver

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank

Swift Code

SGTTVNVX

Beneficiary

<Cardholder Name>

Card Number <Card Account Number>

55

ngày

Thời gian tối đa được miễn lãi khi giao
dịch mua sắm, bao gồm 30 ngày trong
chu kỳ thông báo giao dịch (TBGD) thẻ
tín dụng và thêm 25 ngày của thời hạn
thanh toán.
Ví dụ:

Chốt Giao dịch
TBGD mua sắm

Chốt
TBGD

Hạn
thanh toán

Chốt
TBGD

10/6

10/7

5/8

10/8

11/6
30 ngày trong
chu kỳ TBGD

25 ngày của
thời hạn thanh toán

Trọn 55 ngày miễn lãi

Miễn lãi khi mua trả góp tại:
• Các đối tác liên kết với Sacombank
• Bất kỳ thương hiệu nào
Chi tiết cách trả góp: sacombank.com.vn

Content

Lưu ý khi Mua sắm, thanh toán:
• Tại các điểm bán hàng có dấu hiệu:
Thanh toán bằng cách chạm thẻ (có biểu tượng

)

<Cardholder Name> transfer payment for <Card Account Number>

THÔNG BÁO GIAO DỊCH

lên POS
Thanh toán bằng QR với ĐTDĐ/máy tính bảng. Cụ thể:

Tải app Sacombank Pay
(đã liên kết sẵn thẻ Sacombank)

Scan mã QR
tại cửa hàng

10-06-2020

Visa Credit Platinum

Hoàn tất
thanh toán

• Khi thanh toán qua POS, Quý khách có thể được yêu cầu nhập
mã PIN hoặc ký vào hóa đơn
• Khi thanh toán qua Internet hoặc một
số POS, Quý khách có thể được yêu
cầu nhập mã xác nhận

1800 5858 23
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Giảm giá đến 50% tại hàng trăm điểm
mua sắm, ăn uống, dịch vụ có biểu tượng
Sacombank Plus

Mã xác nhận thẻ

(1) Thanh toán trước ngày: hạn thanh toán cuối cùng của mỗi kỳ thông báo giao dịch
(2) Thanh toán tối thiểu: số tiền tối thiểu cần thanh toán trước ngày đến hạn để duy trì
việc sử dụng thẻ và không bị tính phí chậm thanh toán
(3) Dư nợ cuối kỳ: số tiền cần thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán để không bị
tính lãi

