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1. Kích hoạt thẻ và tạo mã PIN điện tử 

Để kích hoạt thẻ, Quý khách vui lòng: 

 Sử dụng tính năng kích hoạt thẻ trên Internet banking hoặc Mobile banking 

của SHB 

 Hoặc gửi tin nhắn đến “6089” theo cú pháp: 

SHB_KHT_6 số cuối của thẻ_4 số cuối CMND 

 Hoặc liên hệ số Hotline 24/7: *6688| (+84) 24 62754332 

Để cấp mã PIN, Quý khách vui lòng: 

 Sử dụng tính năng tạo PIN thẻ trên Internet banking hoặc Mobile banking 

của SHB 

 Hoặc gửi tin nhắn đến “6089” theo cú pháp: 

SHB_CAPPIN_6 số cuối của thẻ_4 số cuối CMND 

Ghi chú: “_” là dấu cách. 

 

2. Tiện ích thẻ tín dụng 

 Thanh toán hàng hóa, dịch vụ 

- Tại các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Mastercard 

Quý khách có thể sử dụng thẻ quốc tế SHB Mastercard để thanh toán hàng hóa, 

dịch vụ tại hàng triệu điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ có biểu tượng chấp 

nhận thẻ Mastercard trên toàn thế giới. Khi giao dịch hoàn tất, thu ngân sẽ gửi 

lại biên lai giao dịch để Quý khách ký nhận. 

Lưu ý: 

Biên lai giao dịch tại các điểm chấp nhận thẻ gồm 3 liên, 1 liên gửi khách 

hàng, 2 liên cửa hàng giữ. Quý khách lưu ý kiểm tra kỹ thông tin trên từng liên 

(họ tên, số thẻ, số tiền cần thanh toán,…) trước khi ký nhận. 

- Mua sắm, sử dụng dịch vụ trực tuyến 

Quý khách có thể sử dụng thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard để mua sắm 

trực tuyến tại các trang web tin cậy chấp nhận thanh toán thẻ Mastercard. 

Để giảm thiểu nguy cơ thông tin trên thẻ bị lợi dụng, Quý khách lưu ý không 

cung cấp số thẻ và số CVC2 khi không chắc chắn về độ an toàn, tin cậy của 

Website đó. 

 

 Ứng tiền mặt 

Quý khách có thể sử dụng thẻ tín dụng SHB Mastercard để rút tiền mặt tại các 

ATM có biểu tượng Mastercard tại Việt Nam và trên toàn thế giới. 
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3. Quản lý tài khoản thẻ tín dụng 

Nếu Quý khách muốn kiểm tra những giao dịch sẽ lên sao kê, xem số dư khả 

dụng, thanh toán dư nợ, xem và tải bảng sao kê giao dịch hoặc các dịch vụ tiện 

ích khác mà không cần tới Ngân hàng, Quý khách có thể thực hiện qua các 

hình thức sau: 

 Dịch vụ SHB Online: http://ibanking.shb.com.vn 

 Dịch vụ SHB Mobile 

 

4. Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng 

Vào ngày sao kê hàng tháng, SHB sẽ gửi bảng sao kê thẻ tín dụng SHB 

Mastercard kỳ trước vào địa chỉ email khách hàng đã đăng ký với Ngân hàng. 

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày sao kê, Quý khách vui lòng thanh toán dư nợ 

thẻ tín dụng theo các lựa chọn sau: 

 Thanh toán toàn bộ dư nợ thẻ tín dụng trong kỳ sao kê. 

 Thanh toán khoản dư nợ tối thiểu. 

 Thanh toán nhiều hơn khoản dư nợ tối thiểu và ít hơn tổng số dư nợ phải 

trả. 

Nếu số tiền thanh toán ít hơn số dư nợ thì SHB sẽ tính lãi suất (áp dụng theo 

từng thời kỳ) cho toàn bộ các giao dịch phát sinh trong kỳ theo từng ngày trên 

số dư nợ thực tế và hiển thị trên kỳ sao kê tiếp theo. 

Quý khách có thể lựa chọn thanh toán nợ theo một trong các phương thức sau: 

Thanh toán tự động 

Hàng tháng vào ngày trích nợ tự động, khoản thanh toán cho số nợ tối thiểu 

hay tổng số dư nợ thẻ tín dụng có thể được trích tự động từ tài khoản thanh 

toán của Quý khách tại SHB. Để đăng ký dịch vụ này, Quý khách vui lòng đến 

các CN/PGD của SHB hoặc đăng ký trực tiếp qua hệ thống 

Internetbanking/Mobile banking của SHB. 

 

Thanh toán qua Ngân hàng điện tử SHB 

Để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, Quý khách có thể lựa chọn tính năng “Thanh 

toán thẻ tín dụng”  để chuyển khoản từ tài khoản thanh toán của Quý khách mở 

tại SHB sang tài khoản thẻ tín dụng, triển khai tại các kênh dưới đây: 

- Dịch vụ SHB Online 

- Dịch vụ SHB Mobile 

  

http://ibanking.shb.com.vn/
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Thanh toán trên ATM/POS 

Quý khách có thể lựa chọn giao dịch “Thanh toán thẻ tín dụng” tại các máy 

ATM của SHB hoặc các POS tại quầy giao dịch để thực hiện thanh toán dư nợ 

thẻ tín dụng từ thẻ ghi nợ SHB của Khách hàng theo hướng dẫn. 

 

Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy 

Quý khách có thể lựa chọn phương thức nộp tiền mặt/ Ủy nhiệm chi tại các 

quầy giao dịch của CN/PGD SHB vào ngày làm việc trong tuần để thanh toán 

các khoản nợ thẻ tín dụng. 

 

Chuyển khoản liên ngân hàng 

Quý khách có thể chuyển tiền liên ngân hàng từ tài khoản của Quý khách mở 

tại Ngân hàng khác để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng Mastercard của SHB. 

Trường hợp Quý khách chậm thanh toán nợ thẻ tín dụng theo các quy định của 

SHB sẽ chịu phí phạt và lãi suất theo quy định hiện hành của SHB. 

Thời gian miễn lãi suất sẽ được áp dụng nếu Quý khách thanh toán đầy đủ 

Tổng Dư Nợ Đến Hạn trước/vào ngày Đến Hạn trên Bảng sao kê. 

 

5. Thẻ phụ: 

Quý khách có thể đăng ký mở thêm tối đa 03 thẻ phụ. Hạn mức tín dụng được 

sử dụng chung cho Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ. Quý khách có thể giới hạn 

hạn mức chi tiêu trong kỳ sao kê cho từng thẻ phụ. Các giao dịch của thẻ chính 

và thẻ phụ sẽ được liệt kê riêng biệt theo từng số thẻ trên cùng bảng sao kê 

hàng tháng. Để đăng ký mở thẻ phụ, Quý khách vui lòng liên hệ với CN/PGD 

để thực hiện phát hành thẻ. 
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6. Hướng dẫn xem bảng sao kê: 

1. Ngày thông báo: là ngày phát hành bảng sao kê. 

2. Hạn mức tín dụng: là hạn mức tín dụng thẻ mà SHB đã cấp cho khách hàng 

3. Tài khoản thẻ tín dụng: là số tài khoản thẻ tín dụng của Quý khách, dùng khi 

thanh toán dư nợ thẻ tín dụng qua các kênh thanh toán dư nợ thẻ của SHB (số tài 

khoản thẻ được sử dụng khi thanh toán thay cho 16 số thẻ trên). 

4. Dư nợ đầu kỳ: Là dư nợ tích lũy từ kỳ sao kê trước của Quý khách. 

5. Nợ phát sinh trong kỳ: là tổng số tiền được hạch toán trừ vào tài khoản của 

khách hàng. 

6. Tổng thanh toán: là tổng số tiền được hạch toán cộng vào tài khoản của khách 

hàng. 

7. Dư nợ cuối kỳ: là tổng số dư nợ của Quý khách tính tới thời điểm sao kê. Mọi 

giao dịch bằng ngoại tệ sẽ được quy đổi sang đồng Việt Nam. 

8. Thanh toán tối thiểu: là số tiền tối thiểu Quý khách bắt buộc phải thanh toán 

trước ngày đến hạn theo quy định của Ngân hàng. 

9. Ngày đến hạn thanh toán: là ngày Quý khách phải thanh toán (ít nhất là khoản 

thanh toán tối thiểu) để tránh phát sinh phí, lãi do thanh toán chậm trễ. 

10. Ngày giao dịch: là ngày giao dịch được thực hiện 

11. Ngày hệ thống: là ngày giao dịch được hạch toán vào tài khoản thẻ tín dụng của 

Quý khách. 

12. Số tiền gốc: là số tiền giao dịch theo đơn vị tiền tệ tại thời điểm thực hiện giao 

dịch. 

13. Ghi nợ: là số tiền được hạch toán từ vào tài khoản của khách hàng 

14. Ghi có: là số tiền được hạch toán cộng vào tài khoản của khách hàng. 

15. Diễn giải: là thông tin chi tiết về địa điểm đã thực hiện giao dịch trong kỳ sao kê. 

16. Điểm cashback: hiển thị các thông tin liên quan tới điểm cashback của khách 

hàng trong kỳ, tổng điểm cashback tích lũy trong kỳ, tổng điểm cashback cuối kỳ, 

tổng tiền hoàn lũy kế 12 kỳ. 

 

7. Lưu ý sử dụng thẻ an toàn 

- Kiểm tra kỹ, đối chiếu các hóa đơn giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ trước khi 

ký xác nhận. 

- Quan sát máy ATM và che thao tác nhập PIN khi giao dịch, đề phòng máy bị 

gắn các thiết bị đánh cắp thông tin thẻ. 

- Chú ý kiểm tra tin nhắn thông báo giao dịch, số dư tài khoản thẻ. Báo ngay 

cho SHB nếu phát hiện tài khoản bị lợi dụng. 
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- Lựa chọn giao dịch tại website uy tín, các trang web có hỗ trợ nhập số 

CVC2/CVV2, có biểu tượng ổ khóa hoặc ký tự  

“s” sau “http” trong địa chỉ website. 

- Không nên dùng máy tính cá nhân của người khác và tại nơi công cộng để 

thực hiện giao dịch qua mạng. 

- Cẩn trọng trước bất kỳ thông báo yêu cầu cung cấp thông tin thẻ (để nâng 

hạng, đổi thẻ, tăng hạn mức,...) từ các website/email tương tự với 

website/email của Ngân hàng phát hành thẻ. 

- Gọi ngay cho SHB theo số (84-24) 6275 4332 | *6688 để báo mất thẻ hoặc tự 

khóa thẻ thông qua Internet Banking của SHB. 

 

8. Hỗ trợ khách hàng 

Mọi thắc mắc, hỗ trợ cần giải đáp trong quá trình giao dịch thanh toán và sử 

dụng thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard, Quý khách vui lòng liên hệ 

Trung tâm HTKH 24/7 theo số Hotline: *6688 | 024.6275 4332. 

 

Lưu ý:  

Trường hợp thẻ của Quý khách bị mất cắp, thất lạc hoặc lộ mã PIN, Quý 

khách cần thông báo ngay cho Ngân hàng để kịp thời xử lý. 

 


