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A. CÁC QUY ĐỊNH 

CHUNG 

II. GIẢI THÍCH TỪ 

NGỮ 

Chưa quy định nội dung này Bổ sung quy định: 

11. Chữ ký điện tử của chủ thẻ: là Tên đăng nhập VCB 

Digibank kết hợp với mật khẩu đăng nhập VCB Digibank và Mã 

khóa bí mật dùng một lần và/hoặc các yếu tố nhận diện và/hoặc 

bất kỳ yếu tố định danh nào khác của khách hàng/chủ thẻ mà 

Vietcombank quy định trong từng thời kỳ phù hợp với quy định 

của pháp luật. 
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B. CÁC QUY ĐINH 

CỤ THỂ 

I. QUY ĐỊNH VỀ 

PHÁT HÀNH VÀ SỬ 

DỤNG THẺ 

 

Chưa quy định nội dung này Bổ sung quy định: 

1.7 Quy định về sử dụng chữ ký điện tử 

1.7.1 Chữ ký điện tử của Chủ thẻ được tạo lập có giá trị pháp lý 

như chữ ký bằng tay của Chủ thẻ trên văn bản giấy. Chủ thẻ không 

thể hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào thực 

hiện với chữ ký điện tử đã được tạo lập. 

1.7.2 Các tài liệu, chứng từ, dữ liệu liên quan đến việc cung cấp 

dịch vụ và/hoặc giao dịch giữa Vietcombank và Chủ thẻ được xác 

nhận và lưu giữ bởi hệ thống của Vietcombank sẽ là bằng chứng 

về việc giao dịch của Chủ thẻ với Vietcombank và có giá trị pháp 

lý và ràng buộc với Chủ thẻ. 
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B. CÁC QUY ĐINH 

CỤ THỂ 

I. QUY ĐỊNH VỀ 

PHÁT HÀNH VÀ SỬ 

DỤNG THẺ 

1.7 Đảm bảo an toàn 

trong sử dụng thẻ 

1.7.1 Chủ thẻ chịu trách nhiệm quản lý Thẻ 

và bảo mật PIN/mPIN, OTP, các thông tin 

Thẻ, thông tin giao dịch. Chủ thẻ không được 

chuyển nhượng Thẻ hoặc đưa Thẻ cho người 

khác sử dụng, không được tiết lộ thông tin 

Thẻ (mặt trước, mặt sau)/PIN/mPIN/OTP, 

mật khẩu sử dụng trên các ứng dụng thanh 

toán mà Vietcombank triển khai trong từng 

thời kỳ cho bất cứ ai, trong bất kỳ trường hợp 

nào để tránh phát sinh các giao dịch không do 

Chủ thẻ thực hiện. 

Điều chỉnh nội dung quy định: 

1.8.1 Chủ thẻ chịu trách nhiệm quản lý Thẻ và bảo mật 

PIN/mPIN, OTP, các thông tin Thẻ, thông tin giao dịch, Chữ ký 

điện tử và các dữ liệu dùng để tạo lập Chữ ký điện tử. Chủ thẻ 

không được chuyển nhượng Thẻ hoặc đưa Thẻ cho người khác sử 

dụng, không được tiết lộ thông tin Thẻ (mặt trước, mặt 

sau)/PIN/mPIN/OTP, mật khẩu sử dụng trên các ứng dụng thanh 

toán mà Vietcombank triển khai trong từng thời kỳ cho bất cứ ai, 

trong bất kỳ trường hợp nào để tránh phát sinh các giao dịch không 

do Chủ thẻ thực hiện. 



STT Điều khoản mục Nội dung đã ban hành Nội dung điều chỉnh 

Chưa quy định nội dung này Bổ sung quy định 

1.8.2 Không được tiết lộ mã khóa bảo mật sử dụng một lần 

Vietcombank gửi cho khách hàng để tạo thành một phần chữ ký 

điện tử cho bất kỳ ai. Khi phát hiện chữ ký điện tử có thể không 

còn thuộc sự kiểm soát của mình, phải kịp thời khóa thẻ và sử 

dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho Vietcombank 

ngay lập tức. 
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B. CÁC QUY ĐINH 

CỤ THỂ 

I. QUY ĐỊNH VỀ 

PHÁT HÀNH VÀ SỬ 

DỤNG THẺ 

1.16  Quyền và nghĩa vụ 

của Chủ thẻ 

1.16.2 Nghĩa vụ của Chủ 

thẻ 

 

Chưa quy định nội dung này Bổ sung quy định 

c. Chịu mọi rủi ro có thể xảy ra nếu giao dịch vi phạm chính 

sách cấm vận của Mỹ và/hoặc quốc gia nào và/hoặc bất kỳ tổ chức 

nào áp đặt. 

d. Chịu trách nhiệm với tất cả các giao dịch/ yêu cầu/ đề nghị/ 

lệnh phát sinh trên kênh ngân hàng điện tử của Vietcombank đã 

được xác thực bằng chữ ký điện tử của khách hàng theo thỏa thuận 

với Vietcombank. 

    

    

 

 


