
Connect 24 eCard Visa Debit eCard Visa debit Platinum eCard

C!m nang s" d#ng
Th! Ghi N" phi v#t l$ Vietcombank eCard



Kính th$a Qu% Khách hàng,

Vietcombank xin chào m&ng Qu% khách '(n v)i 
s*n ph!m Th+ Ghi n, phi v-t l% Vietcombank eCard – 
S%n ph&m '("c thi)t k) và xây d*ng trên n+n t%ng công 
ngh, s- hi,n '.i, ti,n ích và b%o m#t c/a Vietcombank.

Chúng tôi tin r0ng s%n ph&m Th! Ghi n" phi v#t l$ 
Vietcombank eCard s1 là ng(2i b.n '3ng hành cung c4p 
ph(5ng th6c thanh toán v("t tr7i cùng v8i vô vàn (u 'ãi 
và ti,n ích h4p d9n. V8i s%n ph&m này, Qu$ khách không 
c:n mang theo th! v#t l$ bên mình mà v9n mua s;m và 
thanh toán thu#n ti,n h5n bao gi2 h)t.

Trân tr<ng, 

Ngân hàng TMCP Ngo.i th(5ng Vi,t Nam
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Mi1n phí phát hành th+ � � �

Mi1n/gi*m phí duy trì tài kho*n 
th+

Tích 'i2m '3i quà VCB Reward � � �

Hoàn ti4n � � 0.3%

Quy4n l,i b*o hi2m � � T-i 'a 11,65 t5 VN=

/u 'ãi d6ch v# Golf � � >u 'ãi phí gia nh#p

Mi1n phí m7t s. d6ch v# bán l+ 
Vietcombank:
 Mi?n phí th(2ng niên n@m ':u 
khi phát hành 01 th! tín dAng 
thu7c các th(5ng hi,u c/a 
Vietcombank (ngo.i trB th! tín 
dAng h.ng Platinum);

 Mi?n phí rút ti+n mCt trong h, 
th-ng ATM c/a VCB;

 Mi?n phí xác nh#n s- d( tài 
kho%n ti+n gDi;

 Mi?n phí m7t s- dEch vA khác.

Các $u 'ãi mua s8m, !m th9c, 
du l6ch theo t&ng th:i k; � � �

MI<N 
PHÍ

MI<N 
PHÍ

GI=M
50%

S%n ph&m th! Ghi n" phi v#t l$ Vietcombank eCard 
'("c Vietcombank thi)t k) v8i các tính n@ng v("t tr7i 
mang ')n !u 'ãi cho Qu$ Khách hàng:



CÁCH TH(C 

TH)
S* D+NG





H$)ng d>n thanh toán 
& s" d#ng trên các kênh

Thi(t l-p/
'3i mã PIN th+

Thanh toán tr9c tuy(n 
t?i các trang th$@ng m?i 

'iAn t"

Thanh toán trên Samsung Pay 
(áp dAng th! Connect 24 eCard)

Rút ti4n mBt 
bCng mã QR

Thanh toán trên 
Dng d#ng di '7ng và 
n?p/rút ví 'iAn t"

Th*c hi,n trên kênh VCB Digibank

Th*c hi,n t.i các '5n vE ch4p nh#n thanh toán th!

BEm '2 xem chi ti(t

BEm '2 xem chi ti(t

BEm '2 xem chi ti(t

BEm '2 xem chi ti(tBEm '2 xem chi ti(t

https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/Ngan%20hang%20dien%20tu/EBANK%202021/HD%20cap%20doi%20ma%20PIN%20-%20mobile%20-%20doc%20-%20view.pdf
https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/The/File%20dinh%20kem%20sp%20The%20T4_2020/HD%20su%20dung%20rut%20tien%20mat%20bang%20ma%20QR-01.jpg
https://portal.vietcombank.com.vn/content/personal/KhoAnh/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20GIAO%20D%E1%BB%8ACH%20TR%E1%BB%B0C%20TUY%E1%BA%BEN%20T%E1%BA%A0I%20C%C3%81C%20WEBSITE%20TH%C6%AF%C6%A0NG%20M%E1%BA%A0I%20%C4%90I%E1%BB%86N%20T%E1%BB%AC%20C%C3%93%20BI%E1%BB%82U%20T%C6%AF%E1%BB%A2NG%203D%20SECURE%202.pdf


H$)ng d>n s" d#ng th+ an toàn

ChF giao dEch t.i các 
website/6ng dAng di 
'7ng uy tín, các 'Ea 
chF mua hàng tin c#y, 
b%o m#t cao. 

Không ti)t l7 s- th!, 
s- CVV, s- PIN hay 
OTP cho b4t kG ai. 

Nên sD dAng máy 
tính cá nhân, 'i,n 
tho.i c/a mình 'H 
giao dEch thay vì các 
thi)t bE công c7ng.

Tr(2ng h"p bE l7 thông 
tin th!, hoCc có d4u hi,u 
hay nghi ng2 bE lBa '%o, 
Qu$ khách ch/ '7ng th*c 
hi,n:

 Khóa th! qua các kênh 
'i,n tD (VCB Digibank, 
tin nh;n SMS) 

 Liên h, v8i Vietcombank  
thông qua s- Hotline 
hoCc 'iHm giao dEch g:n 
nh4t 'H '("c tr" giúp.



Chân thành cám 5n Qu$ khách 'ã tin t(Ing sD dAng dEch vA c/a 
Vietcombank. M<i yêu c:u hJ tr" trong quá trình sD dAng th!, 
Qu$ khách vui lòng liên h, theo s- Hotline:

Thông tin liên hA

 S- 'i,n tho.i mi?n phí dành riêng cho ch/ th! Platinum: 
 +84.1800.1565
 Trung tâm D6ch v# khách hàng 24/7 c/a Vietcombank: 

 +84.1900.54.54.13
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