
Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp
Vietcombank Visa Business



Thư ngỏ
Kính thưa Quý Khách hàng,

Ngân hàng Vietcombank xin chào mừng Quý khách hàng 
đến với sản phẩm thẻ ghi nợ Doanh nghiệp Vietcombank 
Visa Business – công cụ tiếp cận các giá trị toàn diện dành 
cho khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank.

Chúng tôi tin rằng sản phẩm thẻ ghi nợ Doanh nghiệp 
Vietcombank Visa Business sẽ là người bạn đồng hành đắc 
lực trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp 
của Quý khách hàng, mang tới cho Quý khách hàng sự hỗ 
trợ hiệu quả trong quản trị vận hành doanh nghiệp.

Trân trọng, 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam



An tâm thanh toán
với công nghệ thẻ Chip EMV 
và phương thức bảo mật 3D 

Secure theo chuẩn quốc tế

Tiện lợi và 
nhanh chóng

với thanh toán 
chạm (Contactless)

Chấp nhận toàn cầu
bởi hàng triệu điểm chấp nhận 

có biểu tượng Visa trên toàn cầu

Chúc mừng Quý Khách hàng
đã sở hữu thẻ

Vietcombank Visa Business
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Nhận diện thẻ
Vietcombank Visa Business

Biểu tượng 
nhận diện thẻ 
không tiếp 
xúc (contactless)

Họ tên cá nhân 
được ủy quyền sử 
dụng thẻ và tên 
doanh nghiệp

Số điện thoại của 
Trung tâm Hỗ trợ 
khách hàng của 
Vietcombank Số CVV

Trong một số 
trường hợp mua 
hàng, Khách hàng 
có thể sẽ được yêu 
cầu nhập số này

Thời hạn 
hiệu lực thẻ

Số thẻ

Logo Visa
Thẻ được chấp 
nhận tại các đơn 
vị chấp nhận thẻ, 
ATM và website 
có biểu tượng này 
trên toàn thế giới
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Tận hưởng các ưu đãi 
hoàn tiền, ưu đãi tài chính 
của ngân hàng và các 
đối tác

Điện tử hóa quản lý giao 
dịch với giải pháp báo cáo 
quản trị hiện đại giúp nâng 
cao hiệu quả quản lý dòng 
tiền và chi phí doanh nghiệp 

Hỗ trợ doanh nghiệp tiết 
kiệm chi phí, tối ưu hóa vốn 
lưu động

Tối đa hóa nguồn lực về 
nhân sự, thời gian 

Thanh toán nhanh chóng 
và thuận tiện hơn so với 
các phương thức truyền 
thống (tiền mặt, séc, 
chuyển khoản...)

Số hóa phương thức 
thanh toán và trải nghiệm 
của khách hàng trong quá 
trình sử dụng thẻ

Kết nối doanh nghiệp với 
các đơn vị cung cấp công 
cụ và giải pháp chuyên 
môn khác trong hoạt động 
quản lý doanh nghiệp.

Ưu điểm
của Giải pháp thanh toán 
bằng Thẻ doanh nghiệp
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Vì sao nên chọn
Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp

Vietcombank Visa Business



Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp 
Vietcombank Visa Business 
được Vietcombank thiết kế 
với các tính năng và ưu 
đãi hướng đến lợi ích cho 
Quý Khách hàng theo 
chuỗi giá trị cốt lõi cho 
doanh nghiệp

Tiết kiệm
chi phí

vận hành

Gia tăng cơ 
hội tiếp cận 

mở rộng kinh 
doanh

Tiết kiệm 
thời gian, tăng 

hiệu quả quản trị 
doanh nghiệp
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Tiết kiệm
chi phí vận hành



trên giá trị tất cả các giao dịch chi tiêu qua thẻ

KHÔNG GIỚI HẠNKHÔNG GIỚI HẠN
số tiền hoàn tối đa và kênh chi tiêu

Nhận ngay ưu đãi hoàn tiền

Tiết kiệm
chi phí vận hành

Nội dung ưu đãi áp dụng theo Điều kiện điều khoản của chương trình và được cập nhật trong từng thời kỳ
Chi tiết vui lòng truy cập website: www.vietcombank.com.vn
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Tận hưởng các ưu đãi cho dịch vụ marketing, quảng cáo 
trực tuyến (theo chương trình ưu đãi của Visa dành cho Chủ 

thẻ doanh nghiệp trong từng thời kỳ)

Tiết kiệm
chi phí vận hành

Ưu đãi 40%

Ưu đãi 20%

Ưu đãi 40%

Ưu đãi 25%

Ưu đãi 20%

Hoàn 100% cho 100USD 
chi quảng cáo đầu tiên

Nội dung ưu đãi áp dụng theo Điều kiện điều khoản của chương trình và được cập nhật trong từng thời kỳ
Chi tiết vui lòng truy cập website:  www.vietcombank.com.vn và https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/
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Tiếp cận hàng loạt ưu đãi cho các dịch vụ, phần mềm vận hành 
doanh nghiệp từ các nhà cung cấp uy tín trên toàn cầu (theo chương 

trình ưu đãi của Visa dành cho Chủ thẻ doanh nghiệp trong từng thời kỳ)

Ưu đãi 10%

Ưu đãi lên đến 200USD

02 tháng dùng thử miễn phí

Ưu đãi lên đến 5,000USD

Ưu đãi 40%

Ưu đãi 33%

Tiết kiệm
chi phí vận hành

Nội dung ưu đãi áp dụng theo Điều kiện điều khoản của chương trình và được cập nhật trong từng thời kỳ
Chi tiết vui lòng truy cập website:  www.vietcombank.com.vn và https://www.visa.com.vn/vi_vn/visa-commercial-offers/
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 y Miễn phí phát hành thẻ
 y Miễn phí cấp lại PIN
 y Miễn phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc,
 y Miễn phí rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống Vietcombank
 y Miễn phí đòi bồi hoàn
 y Miễn phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch

Ưu đãi chuyên biệt

Phí dịch vụ thẻ

Tiết kiệm
chi phí vận hành

Nội dung ưu đãi được cập nhật trong từng thời kỳ.
Chi tiết vui lòng truy cập website: www.vietcombank.com.vn
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Tiết kiệm thời gian
tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp 



Giao dịch thanh toán đa kênh
Quầy, ATM, đơn vị chấp nhận thẻ (POS và Internet), các ứng 
dụng Ngân hàng số (VCB DigiBiz, VCB Digibank, VCB Internet 
Banking dành cho khách hàng Doanh nghiệp…)

Quản trị chi phí qua giao dịch thẻ
 y Cài đặt hạn mức giao dịch theo giá trị/số lượng giao dịch theo 
ngày/kỳ sao kê

 y Cài đặt giới hạn chi tiêu theo ĐVCNT/lĩnh vực chi tiêu

Hệ thống báo cáo giao dịch thẻ
Phục vụ công tác quản trị chi phí và dòng tiền của doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian
tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp

ĐỂ THANH TOÁN
CHẠM
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Tiện ích quản lý thẻ trên các các ứng dụng Ngân 
hàng số (VCB DigiBiz, VCB Digibank, VCB Internet 
Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp…)
Khóa/mở khóa thẻ, khóa/mở khóa chi tiêu Internet/chi tiêu 
nước ngoài, truy vấn thông tin, thanh toán sao kê…

Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7
1800 1565 (đường dây nóng miễn phí dành cho chủ thẻ)
hoặc 1900 545413 (cho tất cả khách hàng)

Tiết kiệm thời gian
tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp
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Gia tăng cơ hội
tiếp cận mở rộng kinh doanh



Kiến tạo các cơ hội để doanh nghiệp tiếp 
cận và mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển 
kinh doanh thông qua các cộng đồng, diễn 
đàn với các đối tác của Vietcombank/Visa 
theo từng thời kỳ

Gia tăng cơ hội
tiếp cận mở rộng kinh doanh
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Cách thức sử dụng thẻ 

Điều khoản và 
điều kiện Hướng dẫn sử dụng

Biểu phí Khuyến mại thẻ

Quý khách vui lòng truy cập: www.vietcombank.com.vn
hoặc Quét mã QR bên dưới



Giải pháp thanh toán tối ưu
Tích lũy mỗi ngày – Quản trị tương lai

Những thông tin và ưu đãi được đề cập trong tài liệu này có thể thay đổi theo từng thời kỳ. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website www.vietcombank.com.vn

Thẻ ghi nợ Doanh nghiệp
Vietcombank Visa Business



Thông tin liên hệ
Trung tâm Hỗ trợ khách hàng 24/7

Toll – free
+84.1800.1565

Điện thoại
+84.1900.54.54.13
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