THÔNG BÁO
V/v Kienlongbank áp dụng phương thức xác thực mới trong
thanh toán trực tuyến
Kính gửi: Quý Khách hàng
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) xin chân thành cảm ơn Quý
Khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng trong thời
gian vừa qua.
Thực hiện theo Quyết định số 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam, đồng thời, tăng cường an ninh bảo mật các dịch vụ ngân hàng
trực tuyến, Kienlongbank thông báo về việc áp dụng gói dịch vụ mới và triển khai
thêm phương thức xác thực trong thanh toán trực tuyến dành cho khách hàng như
sau:
1. Gói dịch vụ Internet Banking dành cho Khách hàng Cánhân
Gói dịch vụ
IBANK-BASIC

Hạn mức GD/lần
50.000.000 VND

Hạn mức GD/ngày

Phương thức xác thực

IBANK-ADVANCE

100.000.000 VND

100.000.000 VND 100.000.000 VND -

IBANK-SMART BASIC

100.000.000 VND

500.000.000 VND

IBANK-SMART ADVANCE

200.000.000 VND

1.000.000.000 VND -

SMS
Hoặc eToken
Hoặc Hard Token
eToken
Hoặc Hard Token

2. Gói dịch vụ Internet Banking dành cho Khách hàng Doanh nghiệp
Gói dịch vụ
IBANK-BASIC

Hạn mức GD/lần
50.000.000 VND

Hạn mức GD/ngày

Phương thức xác thực

IBANK-ADVANCE

100.000.000 VND

100.000.000 VND 100.000.000 VND -

IBANK-SMART BASIC

100.000.000 VND

500.000.000 VND

IBANK-SMART ADVANCE

200.000.000 VND

1.000.000.000 VND

IBANK-PROFESSIONAL

200.000.000 VND

1.500.000.000 VND

-

SMS
Hoặc eToken
Hoặc Hard Token

eToken
Hoặc Hard Token

Để đảm bảo quyền lợi cho Quý Khách hàng, Kienlongbank kính mời Quý
Khách hàng đăng ký sử dụng phương thức xác thực mới eToken hoặc Hard Token
cho dịch vụ Internet Banking:
 eToken (MIỄN PHÍ): Khách hàng đăng ký trực tuyến tại website:
https://ebank.kienlongbank.com.
 Hard Token (ƯU ĐÃI 50% PHÍ): Khách hàng đến tại các Chi
nhánh/Phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn vàthực hiện.

Từ ngày 1/7/2019, Kienlongbank sẽ áp dụng hạn mức giao dịch mới tương
ứng với phương thức xác thực mới đối với tất cả các gói dịch vụ trong thanh toán
trực tuyến dành cho khách hàng.
Để biết thêm thông tin đăng ký và sử dụng eToken vàHard token, Quýkhách
hàng vui lòng tham khảo tại website Kienlongbank: www.kienlongbank.com, hoặc
liên hệ hotline 19006929.
Trân trọng thông báo!

