HƯỚNG DẪN XÁC THỰC
KHI GIAO DỊCH TẠI ATM SACOMBANK
BẰNG THẺ NỘI ĐỊA SACOMBANK (CÓ 6 SỐ THẺ ĐẦU LÀ 970403)

Đưa thẻ vào máy ATM và chọn ngôn ngữ giao dịch
Lưu ý: Kiểm tra miếng che bàn phím và khe đọc thẻ
theo hướng dẫn trên màn hình ATM

Màn hình ATM hiển thị lưu ý về phương thức xác thực
khi giao dịch tại ATM bằng thẻ nội địa (6 số thẻ đầu
là 970403). Chọn “Tiếp tục” để qua bước 3 hoặc
“Thoát” để ngừng giao dịch

Để bảo mật giao dịch, nhập đủ dãy 6 số hiển thị trên
màn hình ATM
Dãy 6 số gồm 2 số ngẫu nhiên và 4 số còn lại là một
trong những thông tin cá nhân khách hàng đã đăng
ký với Sacombank: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hoặc
ngày và tháng sinh, hoặc số điện thoại (vị trí 4 số
thông tin cá nhân có thể ở trước, giữa hoặc sau 2 số
ngẫu nhiên)
Trường hợp 1: Màn hình với dãy 6 số chứa số
CMND/CCCD/Hộ chiếu

Trường hợp 2: Màn hình với dãy 6 số chứa
ngày và tháng sinh

Trường hợp 3: Màn hình với dãy 6 số chứa số
điện thoại

Nếu muốn đổi dãy số, chọn

hoặc

Nếu nhập sai dãy số, màn hình ATM sẽ hiển thị thông báo
yêu cầu nhập lại.
Lưu ý: Thẻ sẽ bị khóa nếu nhập sai dãy số 3 lần

Nếu nhập sai dãy số 3 lần, màn hình ATM sẽ hiển thị
thông báo khoá thẻ. Khách hàng có thể yêu cầu mở
khoá thẻ bằng một trong những cách theo hướng dẫn.

Khi nhập đúng dãy 6 số, màn hình ATM sẽ hiển thị
yêu cầu nhập mã PIN thẻ. Khách hàng nhập PIN và
tiếp tục chọn loại giao dịch cần thực hiện.

1900 5555 88 l (028) 3526 6060

ask@sacombank.com

