
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ  BIDV



Là thời gian sử dụng của thẻ và được yêu cầu khi giao dịch trực tuyến

Nhận diện thẻ được chấp nhận giao dịch tại POS/ATM/Website/App VALID
FROM

GOOD
THRU
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TIỆN ÍCH VÀ ƯU ĐÃI THẺ

Áp dụng cho thẻ Ghi nợ quốc tế hạng Bạch Kim

Tích lũy điểm thưởng hấp dẫn
tới 1.5% doanh số giao dịch

Ưu đãi golf tới 50% phí sân cỏ theo từng thời kỳ

Bảo hiểm du lịch dành cho chủ thẻ trị giá tới 10.5 tỷ đồng

Cùng hàng nghìn ưu đãi khác lĩnh vực Ẩm thực cao cấp,
du lịch, mua sắm, phòng chờ sân bay theo chính sách
của BIDV và Tổ chức thẻ Mastercard

Quét QR để cập nhật
những ưu đãi mới nhất



THANH TOÁN THẺ VÀ GIAO DỊCH KHÁC
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FROM
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THRU



KHI NHẬN THẺ:

Kiểm tra thông tin trên thẻ và ký vào mặt sau thẻ sau khi nhận thẻ
Đổi mã PIN tại ATM BIDV trước khi sử dụng thẻ
Không để người khác sử dụng thẻ và/hoặc biết mã PIN, mã OTP, thông 
tin thẻ khác. Không đặt PIN theo thông tin cá nhân (ngày sinh, số điện 
thoại,…) hoặc dễ đoán (VD: 111111,123456,…)
Đăng ký dịch vụ BSMS cho cả thẻ chính/phụ để kiểm soát thông tin 
giao dịch phát sinh.

KHI GIAO DỊCH TẠI POS:

Đăng ký với hạn mức tín dụng/hạn mức thanh toán phù hợp với nhu 
cầu giao dịch.
Kiểm tra các thiết bị POS trước khi giao dịch, luôn đảm bảo thẻ trong 
tầm quan sát, không thực hiện giao dịch trên các thiết bị có dấu hiệu 
bất thường.
Kiểm tra kỹ nội dung và giữ lại hóa đơn giao dịch để đối chiếu khi cần.

KHI GIAO DỊCH QUA WEBSITE/APP:

Bảo mật thông tin thẻ (số thẻ, thời hạn hiệu lực thẻ, CVC/CVV2) và mã 
OTP gửi đến số điện thoại.
Không thực hiện giao dịch khi kết nối các mạng wi� công cộng không 
rõ nguồn gốc

KHI GIAO DỊCH TẠI ATM:

Kiểm tra các thiết bị ATM trước khi giao dịch, luôn đảm bảo thẻ trong tầm 
quan sát, không thực hiện giao dịch trên các thiết bị có dấu hiệu bất 
thường.
Kiểm tra kỹ nội dung và giữ lại hóa đơn giao dịch để đối chiếu khi cần.
Che bàn phím khi nhập mã PIN. 
Đổi mã PIN định kỳ 03 tháng/lần.

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THẺ

Trong các trường hợp cần hỗ trợ (mất thẻ, giao dịch không thành 
công, nghi ngờ thẻ bị lộ thông tin, gian lận,…), gọi ngay đến Trung 
tâm CSKH BIDV 19009247 (trong nước) hoặc (+84 24) 22200588 
(nước ngoài) để được hỗ trợ.



LƯU Ý KHI GIAO DỊCH

RÚT TIỀN TẠI ATM:

Một số ATM có thể yêu cầu chọn loại tài khoản, Quý khách vui lòng 
chọn “Tài khoản mặc định”.
Mã PIN sẽ bị khóa nếu Quý khách nhập sai quá 03 lần. Quý khách có thể 
kích hoạt lại mã PIN cũ qua ứng dụng BIDV Pay+/BIDV SmartBanking
Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM BIDV là 400.000.000 VND/ngày.

Kiểm tra trạng thái thẻ/trạng thái giao dịch trực tuyến của thẻ
Kiểm tra số dư tài khoản liên kết đến thẻ
Nhập thông tin thẻ (Họ tên, số thẻ, thời hạn hiệu lực, CVC/CVV2)

Tất cả các giao dịch trực tuyến của chủ thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ 

(website/apps) có biểu tượng                                 ,       đều được bảo vệ bằng 

dịch vụ xác thực 3D Secure. Trong một số trường hợp, Quý khách được 
yêu cầu nhập mã OTP để xác thực giao dịch.

THANH TOÁN QUA WEBSITE/APP:

THANH TOÁN QUA POS:

Chạm thẻ có biểu tượng          tại các điểm bán hàng có biểu tượng   
hoặc đưa thẻ vào đầu đọc thẻ
Kiểm tra số dư tài khoản liên kết đến thẻ
Có thể được yêu cầu nhập mã PIN và/hoặc ký hóa đơn
Kiểm tra giao dịch, nhận lại thẻ và giữ lại hóa đơn.



DỊCH VỤ HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ THẺ THÔNG MINH DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 qua Hotline CSKH BIDV 19009247
Dịch vụ hỗ trợ đi lại, y tế toàn cầu của Tổ chức thẻ Mastercard
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