
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI CÁC WEBSITE 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÓ BIỂU TƯỢNG 3D SECURE 2.0 

 

Khách hàng truy cập website có biểu tượng 3D Secure 2.0 của các Tổ chức thẻ quốc tế  

(TCTQT) và/hoặc và chọn hàng hóa dịch vụ cần mua, chọn thanh toán. 

                             

 Tại bước thanh toán, khách hàng nhập thông tin thẻ gồm:  

 Họ tên chủ thẻ 

 Số thẻ 

 Ngày hiệu lực thẻ 

 Số CVV/CVC/Batch code (3 số cuối in trên thanh chữ ký ở mặt sau thẻ hoặc 4 số in trên 

góc phải mặt trước thẻ Amex)  

 Chọn thanh toán 

Hệ thống thực hiện đánh giá 

 Trường hợp hệ thống đánh giá không rủi ro, hệ thống không yêu cầu xác thực mà chuyển 

sang bước cấp phép (trừ tiền trong tài khoản hoặc trừ hạn mức thẻ khi đủ điều kiện) 

 Trường hợp hệ thống đánh giá có rủi ro, hệ thống hiển thị các phương thức xác thực 

khách hàng đã đăng ký với VCB theo thứ tự ưu tiên (i) SMS OTP, (ii) Smart OTP, (iii) 

Email OTP. 

Các phương thức xác thực OTP 

 Trường hợp Khách hàng đã đăng ký phương thức nhận OTP (qua số điện thoại, 

Email, Smart OTP) 
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 Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu Khách hàng lựa chọn hình thức nhận mật khẩu 

OTP: Qua Số điện thoại hoặc Email đã đăng ký với ngân hàng. 

 Khách hàng lựa chọn phương thức nhận OTP qua số điện thoại hoặc Email hoặc 

Smart OTP và lựa chọn “Xác nhận”  Hệ thống chuyển sang Bước 3. 

 Khách hàng lựa chọn “Hủy bỏ”  Hệ thống quay lại Bước 1. 

 Trường hợp thẻ không đăng ký phương thức xác thực. Hệ thống hiện màn hình thông 

báo: “Quý khách chưa đăng ký số điện thoại/email để nhận mã xác thực khi giao dịch 

trực tuyến tại đơn vị 3D-Secure.Vui lòng soạn “VCB 3DS” gửi 6167; hoặc trực tiếp tới 

Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch Vietcombank để đăng ký dịch vụ” 

 Hệ thống chuyển về Bước 1. 

 

 



   

 Sau khi Khách hàng đã lựa chọn phương thức nhận OTP: 

 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua SMS  

 

- Khách hàng nhập OTP vừa nhận được qua SMS, lựa chọn “Xác nhận”  chuyển sang 

Bước 4. 

- Trường hợp Khách hàng không nhận được OTP, lựa chọn “OTP mới” để nhận OTP 

mới. 

- Trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch, lựa chọn “Hủy bỏ” 

để dừng giao dịch  quay về Bước 1. 
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 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua Email 

 

- Khách hàng nhập OTP vừa nhận được qua email, lựa chọn “Xác nhận”  chuyển sang 

Bước 4. 

- Trường hợp Khách hàng không nhận được OTP, lựa chọn “OTP mới” để nhận OTP 

mới. 

- Trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch, lựa chọn “Hủy bỏ” 

để dừng giao dịch  quay về Bước 1. 

 

 

 



 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua Smart OTP 

 

- Khách hàng tuy cập App Vietcombank Smart OTP, nhập pass vào App Vietcombank 

Smart OTP 

- Click Lấy mã OTP 

- Nhập mã kiểm tra  trên màn hình giao dịch vào App Vietcombank Smart OTP 

- Lấy Mã OTP nhập OTP vào màn hình giao dịch. Hệ thống chuyển bước 4 

- Trường hợp Khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện giao dịch, lựa chọn “Hủy bỏ” 

để dừng giao dịch  quay về Bước 1. 

Lưu ý: Mật khẩu OTP có hiệu lực trong 1 phút. 

 



Sau khi khách hàng nhập OTP 

 Khách hàng nhập OTP đúng: Hệ thống hiện màn hình xác nhận giao dịch thành công. 

 Khách hàng nhập OTP sai: Hệ thống hiện màn hình nhập sai OTP: 

 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua SMS 
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 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trường hợp Khách hàng lựa chọn nhận OTP qua Smart OTP 

 

- Khách hàng nhập mật khẩu OTP vừa nhận được, lựa chọn “Xác nhận”  Màn hình 

quay lại Bước 3 và yêu cầu khách hàng nhập lại OTP. 

 

 

 

 

 

 



Khách hàng nhập sai OTP liên tiếp quá số lần quy định theo từng thời kỳ của VCB 

(hiện tại quy định 5 lần), màn hình hiển thị thông báo nhập sai mật khẩu  Hệ thống 

tự động khóa thẻ, không cho phép thẻ giao dịch tại ATM, POS, ECOM.  

 

 

Để mở khóa thẻ, Khách hàng thực hiện: 

Chủ động mở khóa thẻ  trên các kênh Digibank tại Mục Tiện ích gia tăng/Mở khóa thẻ hoặc 

Liên hệ Trung tâm hỗ trợ Khách hàng 24/7 của VCB theo số điện thoại 1900545413 để được 

hỗ trợ. 

 


