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Giới thiệu thẻ tín dụng

Nhận biết thẻ

Thẻ tín dụng Kienlongbank Visa ClassicThẻ tín dụng Kienlongbank Visa GoldThẻ tín dụng Kienlongbank Visa Platinum

Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ sử dụng tiền của Kienlongbank theo hạn mức được cấp để có thể thực 
hiện ngay kế hoạch mua sắm mà chủ thẻ mong muốn và thực hiện thanh toán sau. Nếu được sử dụng 
hợp lý, thẻ tín dụng Kienlongbank có thể trở thành một công cụ quản lý tài chính hiệu quả.

Các loại thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank
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5.1
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Thẻ tín dụng Kienlongbank JCB ClassicThẻ tín dụng Kienlongbank JCB GoldThẻ tín dụng Kienlongbank JCB Platinum

3564 38XX XXXX 8668

10/2210/19
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Số hotline sử dụng trong nước;

Số hotline sử dụng tại nước ngoài;

Vị trí chủ thẻ ký chữ ký mẫu khi nhận thẻ;

Số xác nhận CVV được sử dụng để mua hàng 
trên internet, đặt hàng qua điện thoại

1

3

4

Số thẻ                       Họ tên chủ thẻ

Thời gian hết hạn (mm/yy)

Biểu tượng Visa/JCB: thẻ của quý khách được 
chấp nhận tại hàng triệu điểm có biểu tượng 
Visa/JCB tại Việt Nam và toàn thế giới.

Chip EMV Contactless: nơi lưu thông tin chủ 
thẻ, cho phép giao dịch không tiếp xúc

Chip EMV: nơi lưu thông tin chủ thẻ.
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Ưu đãi khi sử dụng thẻ

1. Ưu đãi miễn lãi lên đến 55 ngày
Một ví dụ tham khảo:
i. Ngày lập Bảng sao kê thẻ tín dụng Kienlongbank mà quý khách nhận được là ngày 10/10, ngày đến hạn thanh 
toán là ngày 05/11. Toàn bộ giao dịch thanh toán bằng thẻ trong tháng tính từ ngày lập Bảng sao kê của kỳ 
trước - 10/9 sẽ được miễn lãi đến ngày đến hạn thanh toán.
ii. 55 ngày miễn lãi được hiểu từ 10/9 đến ngày 05/11 (gồm 01 tháng 30 ngày và 25 ngày miễn lãi). Vậy để tận 
dụng được thời hạn miễn lãi của ngân hàng quý khách cần:
iii. Thanh toán toàn bộ dư nợ (100%) vào trước ngày 05/11.
iv. Nên thực hiện giao dịch vào ngày (11/10) để tận dụng 55 ngày miễn lãi tiếp theo.

Giao dịch rút tiền mặt không được miễn lãi, lãi được tính ngay tại thời điểm giao dịch.

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

10. Ngày chốt 
g. dịch kỳ trước

10. Ngày chốt 
g.dịch kỳ này

5. Hạn cuối 
thanh toán
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2. Ưu đãi phí     
2.1. Miễn phí rút tiền mặt tại ATM Kienlongbank.
2.2. Miễn phí thường niên đối với thẻ phụ.
2.3. Miễn phí phát hành năm đầu tiên với thẻ chính.
2.4. Từ năm thứ hai: miễn phí nếu thẻ chính đạt doanh số giao dịch/năm:

Visa Classic Visa Gold Visa Platinum

Miễn phí trong trường hợp tổng 
giao dịch tài chính năm liền 
trước đạt ít nhất 15 triệu đồng.

Miễn phí trong trường hợp 
tổng giao dịch tài chính năm 
liền trước đạt 30 triệu đồng.

Miễn phí trong trường hợp 
tổng giao dịch tài chính năm 
liền trước đạt 60 triệu đồng.

JCB Classic JCB Gold JCB Platinum

Miễn phí trong trường hợp tổng 
giao dịch tài chính năm liền 
trước đạt ít nhất 20 triệu đồng.

Miễn phí trong trường hợp 
tổng giao dịch tài chính năm 
liền trước đạt 40 triệu đồng.

Miễn phí trong trường hợp 
tổng giao dịch tài chính năm 
liền trước đạt 80 triệu đồng.

4. Ưu đãi đặc quyền
Chủ thẻ Kienlongbank Visa Platinum, Kienlongbank Visa Gold, Kienlongbank JCB Platinum được hưởng 
những ưu đãi đặc quyền như:
4.1. Bảo hiểm du lịch toàn cầu.
4.2. Dịch vụ hỗ trợ y tế và du lịch.
4.3. Tận hưởng dịch vụ tiện ích cao cấp: đặt khách sạn, đặt lịch phòng họp, đặt lịch chơi golf,
dịch vụ VIP tại sân bay, ẩm thực,...

3. Ưu đãi thanh toán
3.1. Được ưu đãi, giảm giá khi dùng thẻ mua sắm, ăn uống, du lịch và giải trí… 
tại hàng trăm điểm có liên kết ưu đãi với Kienlongbank.
3.2. Mua hàng trả góp với lãi suất 0% tại các đối tác có liên kết với Kienlongbank.
3.3. Tích lũy điểm thưởng và đổi nhiều phần quà giá trị khi thanh toán bằng thẻ.
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Hạn mức sử dụng thẻ

Classic Gold Platinum

Hạn mức giao dịch tối đa/ngày

Hạn mức giao dịch tối đa/lần

Giao dịch thanh toán
qua POS

Rút tiền tại ATM
trong nước

Giao dịch thanh toán 
trực tuyến

Giao dịch thanh toán
qua POS

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
50.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
25.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
25.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
30.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
50.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
200.000.000đ

Rút tiền tại ATM
50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
10.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
10.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
10.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
50.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
100.000.000đ

Giao dịch thanh toán 
trực tuyến

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
50.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
100.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
200.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
75.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
200.000.000đ

50% Hạn mức Thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
25.000.000 đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
30.000.000đ

50% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
30.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
200.000.000đ

100% Hạn mức thẻ tín dụng 
được cấp, tối đa không quá 
500.000.000đ

Bảng hạn mức sử dụng thẻ tín dụng của Kienlongbank

Hạn mức thẻ có thể thay đổi theo từng thời kỳ và quý khách có thể cập nhật hạn mức mới nhất tại: https://kienlongbank.com, 
Chi nhánh/Phòng Giao dịch Kienlongbank hoặc qua hotline 1900 6929.

IV

Rút tiền tại ATM
ngoài nước

Kích hoạt thẻ và sử dụng thẻ

2. Giao dịch tại ATM

1. Khi nhận thẻ
1.1. Khách hàng phải kích hoạt thẻ trước khi sử dụng 
bằng cách gọi hotline 1900 6929, hoạt động 24/7.
1.2. Riêng giao dịch qua ATM, quý khách cần đổi mã 
PIN lần đầu trước khi giao dịch.
1.3. Ký tên vào mặt sau của Thẻ.

Bước 3: Lựa chọn thực hiện bất kỳ 
giao dịch nào trên ATM: xem số dư, 
rút tiền, in sao kê, đổi mã PIN,…
và làm theo hướng dẫn của ATM.
(Lưu ý: tại ATM ngân hàng khác, chỉ 
thực hiện được giao dịch rút tiền)

Bước 1: 
Đưa thẻ vào khe đọc thẻ theo 
chiều mũi tên, sau đó lựa chọn 
ngôn ngữ giao dịch

Bước 2: 
Nhập số PIN

V
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Bước 1: đưa thẻ cho nhân viên tại đơn vị chấp nhận thẻ;

Bước 2: nhân viên tại đơn vị chấp nhận thẻ cà thẻ qua máy thanh toán thẻ, nhập số tiền giao dịch và 
in hóa đơn giao dịch thẻ để yêu cầu quý khách ký;

Bước 3: quý khách cần kiểm tra các thông tin trên hóa đơn như: số tiền, loại tiền thanh toán, số thẻ và 
ngày giao dịch để đảm bảo thông tin chính xác;
Nếu có bất kì thông tin nào không chính xác, quý khách yêu cầu hủy giao dịch và hóa đơn ngay;
Nếu thông tin hóa đơn giao dịch thẻ chính xác, quý khách ký tên vào hóa đơn, nhận lại thẻ và một liên 
hóa đơn;

Bước 4: quý khách nhận lại thẻ ngay khi hoàn tất giao dịch thanh toán thẻ.

Bước 1: quý khách cần kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến trước khi sử dụng bằng cách đăng ký 
kích hoạt tại các điểm giao dịch của Kienlongbank hoặc đăng ký qua dịch vụ Internet banking/Mobile 
Banking của Kienlongbank (nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ này).

Bước 2: thực hiện thanh toán tại website lựa chọn:
Quý khách thực hiện thanh toán bằng thẻ theo hướng dẫn tại website. Thông tin về thẻ thường được yêu 
cầu cung cấp gồm:

i. Loại thẻ
ii. Số thẻ
iii. Tháng hết hạn
iv. Số xác minh thẻ (CVV - 3 chữ số được in ở mặt sau của thẻ)

3. Thanh toán mua hàng hóa tại đơn vị chấp nhận thẻ

4. Thanh toán trực tuyến (Thanh toán/ Mua hàng hóa qua internet)

Sử dụng thẻ thông minh 

Quý khách cần hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng để tránh phải trả những khoản lãi 
phát sinh hay các loại phí dịch vụ không mong muốn. Sau đây là một số gợi ý của Kienlongbank để quý 
khách hàng luôn hài lòng khi sử dụng thẻ:

1. Hiểu về cách tính lãi
Kienlongbank miễn lãi cho tất cả các giao dịch thanh toán phát sinh trong kỳ nếu dư nợ cuối kỳ được 
thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Giao dịch rút tiền mặt được tính từ ngày giao dịch đến ngày chủ thẻ 
thanh toán lại toàn bộ số tiền đã rút.

2. Luôn chủ động quản lý tài khoản thẻ thông qua các kênh sau đây
2.1. ATM: kiểm tra số dư tài khoản, kiểm tra 5 giao dịch gần nhất, thanh toán nợ thẻ…
2.2. SMS: tin nhắn thông báo biến động tài khoản được gửi ngay sau khi quý khách thực hiện giao dịch.
2.3. Internet Banking: kiểm tra thông tin về thẻ, lịch sử giao dịch, kiểm tra sao kê, khóa/ mở thẻ, khóa/ mở chức 
năng thanh toán trực tuyến, thanh toán dư nợ thẻ…
2.4. Mobile Banking: kiểm tra thông tin về thẻ, lịch sử giao dịch, khóa/ mở thẻ, khóa/ mở chức năng thanh toán 
trực tuyến, thanh toán dư nợ thẻ…
2.5. Bảng sao kê: bảng sao kê chi tiết giao dịch được gửi đến quý khách mỗi tháng qua email hoặc tại địa 
chỉ quý khách cung cấp.
2.6. Cảnh báo giao dịch thẻ giả mạo: nếu xuất hiện các giao dịch có dấu hiệu giả mạo, quý khách sẽ được 
thông báo qua điện thoại và email.

3.Luôn đọc kỹ bảng sao kê giao dịch

Quý khách nên đọc kỹ và hiểu bảng sao kê giao dịch và đặc biệt phải luôn luôn kiểm tra số tiền nợ ngân 
hàng (gọi là dư nợ cuối kỳ), giá trị thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán và hạn mức tín dụng  ngân 
hàng cấp cho chủ thẻ.

VI
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Chọn thanh toán 100% dư nợ 
thẻ tín dụng để không bị tính 
lãi hoặc số tiền lãi thấp nhất. 

Nếu số tiền thanh toán ít hơn 
tổng dư nợ, phần nợ còn lại sẽ 
bị tính lãi và được chuyển sang 
kỳ kế tiếp. 

Cần thanh toán ít nhất bằng 5% 
dư nợ để tránh phí chậm thanh 
toán và thẻ có thể bị khóa.

Thanh toán tự động: để thuận tiện hơn, quý khách có thể chọn 
hình thức trích nợ tự động hàng tháng nếu quý khách mở tài khoản 
tiền gửi thanh toán tại Kienlongbank và bảo đảm tài khoản luôn đủ 
số dư trong 05 ngày trước ngày đến hạn thanh toán để thực hiện. 
Nếu không, chủ thẻ cần thu xếp việc thanh toán bằng cách khác.AUTO DEBIT

Kienlongbank cung cấp đa dạng hình thức thanh toán dư nợ thẻ, quý khách có thể tham khảo sau đây:

1. Thanh toán tự động

1.1. Cách thức đăng ký thanh toán dư nợ tự động:
a. Đăng ký khi điền đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng
b. Điền vào giấy đề nghị hỗ trợ dịch vụ Thẻ tín dụng tại Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch Kienlongbank

1.2. Các lựa chọn thanh toán:
a. Thanh toán tự động toàn bộ dư nợ
b. Thanh toán dư nợ tối thiểu
c. Thanh toán thẻ tỉ lệ khác

2. Thanh toán tại quầy giao dịch Kienlongbank

Quý khách có thể nộp tiền mặt hoặc đề nghị trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán tại Kienlongbank 
để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng. Trên giấy chuyển khoản hoặc giấy nộp tiền, Quý khách ghi rõ:

2.1. Số thẻ tín dụng cần thanh toán và họ tên của chủ thẻ
2.2. Số tài khoản nguồn để trích tiền (nếu là chuyển khoản)

3. Thanh toán từ ngân hàng khác

Quý khách có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản mở tại ngân hàng khác để thanh toán cho 
thẻ tín dụng Kienlongbank, với các thông tin như sau:

3.1. Thông tin ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Kiên Long
3.2. Số tài khoản thụ hưởng: là số thẻ tín dụng cần thanh toán
3.3. Tên khoản thụ hưởng: họ và tên chủ thẻ
3.4. Nội dung chuyển khoản: thanh toán thẻ tín dụng tháng …

4. Luôn chọn tỷ lệ thanh toán dư nợ phù hợp
Quý khách có thể chọn (i) thanh toán toàn bộ dư nợ mỗi tháng, hoặc (ii) thanh toán số tiền tối thiểu, hoặc 
(iii) trả bất kỳ khoản tiền nào nhiều hơn khoản nợ tối thiểu trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán.

VII Cách thức trả dư nợ thẻ
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Bước 1: 
Chọn menu “Thẻ Kienlongbank Visa”, “Thẻ Kienlongbank JCB” để truy cập thông tin thẻ tín dụng của quý khách

Hình 1

Bước 2: 
Chọn menu “Thanh toán thẻ”, sau đó chọn mục “Thẻ tín dụng của tôi” (Hình 2). 
Màn hình thông tin người thụ hưởng sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về số thẻ, dư nợ cuối kỳ, 
Thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán và dư nợ hiện tại của quý khách.

4. Thanh toán bằng internet banking của Kienlongbank

Để sử dụng hình thức này, quý khách cần đăng ký và đăng nhập dịch vụ internet banking tại 
https://ebank.kienlongbank.com để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng qua internet banking mọi lúc mọi nơi.

Các bước thao tác thanh toán quý khách thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Hình 2
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Bước 4: 

i. Kiểm tra các thông tin trên màn hình “Xác nhận thông tin thanh toán thẻ tín dụng” (Hình 4).

ii. Nếu thông tin chính xác, chọn “Xác nhận” để tiếp tục hoặc chọn “Quay lại” để chỉnh sửa nếu thông 
tin chưa chính xác.

Hình 4

Hình 3

Bước 3: 
Nhập các thông tin thanh toán (Hình 3) gồm:

i. Chọn “Tài khoản chuyển”: nếu quý khách có nhiều tài khoản thanh toán mở tại Kienlongbank, 
vui lòng chọn số tài khoản muốn chuyển tiền để thanh toán thẻ;

ii. Nhập “Số tiền thanh toán (VNĐ)” ;

iii. Nhập “Diễn giải”: Để theo nội dung mặc định của hệ thống hoặc sửa đổi theo nội dung của quý khách;

iv. Chọn “Đồng ý”.
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Hình 5

Bước 5: 
Nhập “Mã xác thực” (mã xác thực được gửi qua tin nhắn sms đến số điện thoại di động hoặc lấy mã 
xác thực từ thiết bị token của quý khách), sau đó chọn “Thanh toán” để hoàn tất giao dịch (Hình 5).

Bước 1: 

Thực hiện đăng nhập ứng dụng thành công, 
chọn tính năng Thẻ tín dụng.

5. Thanh toán bằng Mobile Banking của Kienlongbank
Để sử dụng hình thức thanh toán này, Quý khách hàng vui lòng đăng ký dịch vụ Mobile 
Banking tại Quầy giao dịch, tải/cập nhật ứng dụng Kienlongbank (phiên bản 4.0.4 trở lên) 
trên hệ điều hành IOS/Android và tiến hành đăng nhập để sử dụng dịch vụ.

a) Thanh toán thẻ tín dụng cho bản thân chủ thẻ

Khách hàng dễ dàng thực hiện thanh toán thẻ tín dụng Kienlongbank của chính mình 
nhanh chóng và tiện lợi.

Các bước thao tác quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
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Bước 2: 

Tại màn hình danh sách thẻ, chọn 1 
thẻ tín dụng để xem chi tiết.

Bước 3: 

Tại màn hình chi tiết thẻ, nhấn 
Thanh toán thẻ tín dụng.

Bước 4: 

Tại màn hình khởi tạo thanh toán thẻ 
tín dụng, nhập/ chọn thông tin hợp lệ 
và nhấn Tiếp tục.

Bước 5: 

Tại màn hình xác nhận giao dịch, chọn phương thức xác 
thực và nhấn Tiếp tục để xác nhận giao dịch

Trường hợp xác thực giao dịch bằng SMS OTP: nhập 
đúng mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký 
và nhấn Tiếp tục.

Trường hợp xác thực bằng Soft OTP bắt buộc phải cài 
đặt hình thức xác thực này trước khi thực hiện.
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Bước 6: 

Hoàn tất giao dịch. Nhấn nút Home để di 
chuyển về màn hình chính hoặc nhấn nút 
Tạo giao dịch mới về màn hình danh sách 
thẻ để thực hiện giao dịch khác.

Bước 1: 

Thực hiện đăng nhập ứng dụng thành 
công, chọn tính năng Thẻ tín dụng.

Bước 2: 

Tại màn hình danh sách thẻ, 
nhấn Thanh toán thẻ khác.

b) Thanh toán thẻ tín dụng khác

Khách hàng có thể dễ dàng thanh toán thẻ tín dụng cho người thân/ bạn bè/ đồng nghiệp ngay trên 
smartphone của mình.

Các bước thao tác quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
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Bước 3: 

Tại màn hình khởi tạo thanh toán thẻ 
tín dụng, nhập/ chọn thông tin hợp lệ 
và nhấn Tiếp tục.

Bước 4: 

Kiểm tra lại thông tin giao dịch, chọn 
phương thức xác thực và nhấn Tiếp tục.

Bước 5: 

Trường hợp xác thực giao dịch bằng SMS OTP: nhập đúng 
mã xác thực được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn 
Tiếp tục.

Trường hợp xác thực bằng Soft OTP bắt buộc phải cài đặt 
hình thức xác thực này trước khi thực hiện.
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11. Ngày giao dịch
Là ngày giao dịch được thực hiện.
12. Ngày hệ thống
Là ngày giao dịch được ghi vào tài khoản thẻ của chủ thẻ.
13. Diễn giải
Là thông tin chi tiết về tất cả các khoản phát sinh trong kỳ sao kê.
14. Số tiền
Liệt kê các số tiền ứng với mỗi khoản phát sinh trong kỳ sao kê.
15. Và các thông tin khác
Chương trình trả góp; Chương trình điểm thưởng…

Hiểu bảng sao kê

Định kỳ mỗi tháng, Kienlongbank thực hiện gửi bảng sao kê cho khách hàng qua email hoặc bưu điện 
theo địa chỉ quý kháchđã đăng ký. Bảng sao kê bao gồm những nội dung sau:
[-> Hình ảnh bảng sao kê giao dịch và đánh số giải thích theo các nội dung như kế bên]

1. Ngày lập bảng sao kê
Là ngày tổng kết các giao dịch trên Bảng sao kê.
2. Hạn mức tín dụng
Là mức tín dụng tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà Kienlongbank cấp cho chủ thẻ.
3. Tổng khoản thanh toán đến hạn

Bảng sao kê Kienlongbank và các giải thích từ ngữ.

Là khoản tiền mà chủ thẻ cần phải thanh toán theo bảng sao kê định kỳ hàng tháng.
4. Thanh toán tối thiểu
Là khoản tiền tối thiểu mà chủ thẻ phải thanh toán cho Kienlongbank chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán.
5. Ngày đến hạn thanh toán
Là ngày cuối cùng mà chủ thẻ phải thực hiện thanh toán theo quy định của Kienlongbank.
6. Thanh toán và dư có
Là các khoản chủ thẻ thanh toán hoặc các khoản giao dịch được hoàn trả vào thẻ trong kỳ.
7. Mua hàng và rút tiền mặt
Là các khoản mua hàng và rút tiền mặt chủ thẻ sử dụng thẻ trong k ỳ sao kê.
8. Lãi
Gồm lãi từ giao dịch rút tiền, lãi từ giao dịch mua hàng, lãi khác phát sinh trong kỳ sao kê.
9. Phí
Các loại phí (nếu có): phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí sử dụng vượt hạn mức, phí chậm thanh 
toán, phí thay thế thẻ, phí khiếu nại sai… phát sinh trong kỳ sao kê.
10. Dư nợ cuối kỳ
Là khoản tiền mà chủ thẻ cần phải thanh toán theo bảng sao kê định kỳ hàng tháng. Dư nợ cuối kỳ của bảng sao kê kỳ 
này là dư nợ đầu kỳ của bảng sao kê kỳ kế tiếp.

VIII

Bước 6: 

Hoàn tất giao dịch. Nhấn nút Home để di 
chuyển về màn hình chính hoặc nhấn nút 
Tạo giao dịch mới về màn hình danh sách 
thẻ để thực hiện giao dịch khác.
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11. Ngày giao dịch
Là ngày giao dịch được thực hiện.
12. Ngày hệ thống
Là ngày giao dịch được ghi vào tài khoản thẻ của chủ thẻ.
13. Diễn giải
Là thông tin chi tiết về tất cả các khoản phát sinh trong kỳ sao kê.
14. Số tiền
Liệt kê các số tiền ứng với mỗi khoản phát sinh trong kỳ sao kê.
15. Và các thông tin khác
Chương trình trả góp; Chương trình điểm thưởng…

Bảng sao kê giao dịch thẻ tín dụng Kienlongbank

Là khoản tiền mà chủ thẻ cần phải thanh toán theo bảng sao kê định kỳ hàng tháng.
4. Thanh toán tối thiểu
Là khoản tiền tối thiểu mà chủ thẻ phải thanh toán cho Kienlongbank chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán.
5. Ngày đến hạn thanh toán
Là ngày cuối cùng mà chủ thẻ phải thực hiện thanh toán theo quy định của Kienlongbank.
6. Thanh toán và dư có
Là các khoản chủ thẻ thanh toán hoặc các khoản giao dịch được hoàn trả vào thẻ trong kỳ.
7. Mua hàng và rút tiền mặt
Là các khoản mua hàng và rút tiền mặt chủ thẻ sử dụng thẻ trong k ỳ sao kê.
8. Lãi
Gồm lãi từ giao dịch rút tiền, lãi từ giao dịch mua hàng, lãi khác phát sinh trong kỳ sao kê.
9. Phí
Các loại phí (nếu có): phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí sử dụng vượt hạn mức, phí chậm thanh 
toán, phí thay thế thẻ, phí khiếu nại sai… phát sinh trong kỳ sao kê.
10. Dư nợ cuối kỳ
Là khoản tiền mà chủ thẻ cần phải thanh toán theo bảng sao kê định kỳ hàng tháng. Dư nợ cuối kỳ của bảng sao kê kỳ 
này là dư nợ đầu kỳ của bảng sao kê kỳ kế tiếp.

(84-28) 3933 9797.

OPENING BALANCE INTERREST CHARGE FEES & CHARGE CLOSING BALANCE

100,000 2,037,000

TỔNG SỐ TIỀN TRẢ GÓP

TỔNG ĐIỂM TÍCH LŨY
TRONG KỲ

TOTAL AVAILABLE POINTS
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Sử dụng thẻ an toàn

1. Bảo mật thông tin về thẻ

IX

1.1. Đảm bảo bí mật thông tin về Thẻ: Số Thẻ, Ngày hiệu lực, Số CVV2. 
1.2. Tuyệt đối không cho mượn, tặng hoặc đưa Thẻ cho người khác. 
1.3. Ký tên vào khung chữ ký ở mặt sau của Thẻ và luôn giữ Thẻ một cách an toàn.
1.4. Nên ghi nhớ mã số CVV2 ở mặt sau thẻ và thực hiện xóa/che 3 chữ số này để bảo mật thông tin Thẻ 
khi giao dịch. 
1.5. Bảo vệ mã số PIN: Hãy nhớ số PIN của mình thay vì ghi ra giấy; Tránh dùng số CMND hay ngày sinh làm 
mã số PIN; Để đảm bảo an toàn, nên thỉnh thoảng đổi mã số PIN tại ATM Kienlongbank; Khi giao dịch tại 
ATM không nên để người khác nhìn thấy quý khách nhập PIN; Nếu nghi ngờ số PIN bị lộ, quý khách nên đổi 
PIN ngay.

2. Sử dụng Thẻ tại ATM
2.1. Kiểm tra khe đọc Thẻ/ bàn phím trước khi giao dịch.
2.2. Che tay khi nhập mã PIN tại ATM. Luôn cảnh giác với bất cứ ai cố gắng theo dõi bạn nhập mã PIN.
2.3. Không thực hiện giao dịch và báo ngay ngân hàng hoặc công an khi ATM có thiết bị lạ, bất thường
2.4. Nhận Thẻ và nhận tiền ngay khi máy đưa ra.
2.5. Nếu quý khách nhập sai mã PIN quá 3 lần liên tiếp tại ATM Kienlongbank, Thẻ của quý khách sẽ bị khóa 
và quý khách không thể thực hiện giao dịch cho đến sang ngày hôm sau hệ thống mới tự động thực hiện 
mở khóa Thẻ. Nếu quý khách nhập sai mã PIN quá 3 lần liên tiếp tại ATM của ngân hàng khác, ngoài việc Thẻ 
bị khóa thì có thể Thẻ của quý khách sẽ bị nuốt tại ATM để tránh trường hợp Thẻ bị người khác lợi dụng.
2.6. Trong trường hợp Thẻ bị nuốt: Quý khách có thể liên hệ và xuất trình CMND/Hộ chiếu với ngân hàng 
chủ quản ATM để lấy lại Thẻ. Nếu không nhận lại được Thẻ từ ngân hàng chủ quản ATM, quý khách liên hệ 
ngay với Kienlongbank theo số Hotline 1900 6929. 

3. Sử dụng Thẻ tại ĐVCNT
3.1. Không để nhân viên thu ngân cầm Thẻ của mình ra khỏi tầm mắt, tránh trường hợp Thẻ bị lợi dụng.
3.2. Kiểm tra kỹ các thông tin trên hóa đơn mua hàng trước khi ký.
3.3. Nên lưu giữ các hóa đơn giao dịch trong 1 thời gian nhất định để kiểm tra và đối chiếu khi cần thiết.
3.4. Yêu cầu hủy giao dịch vừa thực hiện nếu quý khách cảm thấy nghi ngờ và không chắc chắn. Nếu cần, 
hãy gọi điện cho Kienlongbank để xác định là giao dịch đã được hủy.
3.5. Xé nhỏ hóa đơn và các chứng từ có liên quan tới các giao dịch tài chính của bạn trước khi hủy.

4. Sử dụng Thẻ thanh toán trực tuyến
4.1. Kiểm tra chính xác các thông tin trước khi chấp nhận thanh toán như: số tiền thanh toán, loại tiền 
thanh toán,…
4.2. Một số trang web có thể yêu cầu quý khách xác nhận lại bằng văn bản đối với giao dịch vừa thực hiện 
(ví dụ: gửi thêm bản sao hộ chiếu).
4.3. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin về mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào cho các trang web 
và email lạ, không tin cậy.
4.4. Chỉ nên kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến của Thẻ khi thực sự có nhu cầu; và nên đóng chức 
năng này khi không còn nhu cầu.
4.5. Để tránh tình trạng bị đánh mất thông tin khi giao dịch trực tuyến, Khách hàng chỉ nên thực hiện giao 
dịch tại các website uy tín, an toàn (có biểu tượng      , hoặc có chữ  “s” kèm sau “http” trên thanh địa chỉ: 
https://kienlongbank.com).
4.6. Không giao dịch trên máy tính công cộng.
4.7. Nên chụp màn hình và lưu giữ tất cả biên nhận và thông tin về các giao dịch mua sắm trên mạng.
4.8. Cẩn thận với những email yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nhất là khi chúng đến từ những tổ chức 
đã có sẳn thông tin của bạn.
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Trợ giúp

Khiếu nại giao dịchX

XI

1. Chủ Thẻ phải kiểm tra các chi tiết trên Bảng sao kê và thông báo ngay các giao dịch cần khiếu nại (nếu có) đến 
Kienlongbank trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận Bảng sao kê.

2. Chủ Thẻ có thể thông báo khiếu nại giao dịch đến bất kỳ Chi Nhánh/Phòng Giao dịch của Kienlongbank hoặc gọi 
tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 1900 6929. Trong trường hợp cần thiết, để hỗ trợ trong nghiệp vụ tra soát, 
Chủ thẻ cần cung cấp các chứng từ liên quan đến giao dịch khiếu nại cho Kienlongbank.

3. Kienlongbank sẽ đại diện cho Chủ Thẻ để giải quyết các khiếu nại với Ngân hàng thanh toán của Đơn vị chấp nhận 
thanh toán Thẻ và sẽ thông báo kết quả khiếu nại cho Chủ Thẻ. 

Quý khách cần gọi ngay tới Trung tâm Dịch vụ  khách hàng số 1900 6929 để:
1. Kiểm tra khoản thanh toán thẻ tín dụng.
2. Thông báo không nhận được bảng sao kê.
3. Thông báo không nhận được tin nhắn SMS khi thực hiện giao dịch.
4. Thông báo trên sao kê, tin nhắn có những giao dịch lạ, giao dịch nghi ngờ.
5. Thông báo có vật lạ gắn trong ATM (đặc biệt trong khe đọc thẻ) hoặc khi ATM không trả thẻ.
6. Khóa Thẻ khi thẻ bị mất cấp/thất lạc, bị lộ số PIN.
7. Tra cứu điểm ưu đãi, giảm giá.
8. Cần hướng dẫn sử dụng dịch vụ hỗ trợ toàn cầu.
9. Các thông tin khác về thẻ tín dụng Kienlongbank.

5. Nhận biết các thiết bị sao chép, trộm cắp thông tin thẻ (skimming) được gắn vào 
ATM và cách xử lý
Dấu hiệu nhận diện:

5.1. Các thiết bị skimming chụp phủ lên trên đầu đọc thẻ hoặc lắp trước khe nhận thẻ.
5.2. Các lỗ khoan phía trước đầu đọc Thẻ.
5.3. Mặt máy ATM có hình dáng bất thường, mặt máy lỏng lẽo.
5.4. ATM không nguyên vẹn, có dấu vết phá hoại/khoan thủng, vết mực, dấu bút, keo/băng dính, giấy kẹt, các 
label/sticker lạ dán lên thân máy.
5.5. Các thiết bị gắn camera bất thường ở khu vực bàn phím/đặt trong hốc bàn phím, phía trên màn hình hướng 
xuống bàn phím.
5.6. Các dấu hiệu bất thưởng ở khu vực bàn phím: bề mặt bàn phím dày bất thường, bị cạy lên, các nắp che bàn 
phím có hình dáng bất thường, dán keo/băng dính.

Cách thức xử lý: 
5.7. Ngưng thực hiện giao dịch và báo ngay cho Ngân hàng chủ quản ATM hoặc công an.
5.8. Trong trường hợp nhận biết ATM có dấu hiệu skimming sau khi đã thực hiện giao dịch, Khách hàng cần 
thông báo ngay đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng số 1900 6929 để yêu cầu khóa Thẻ để được hỗ trợ kịp thời.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1900 6929



1900 6929 www.kienlongbank.comCẩm nang sử dụng Thẻ tín dụng Kienlongbank19

Mạng lưới giao dịch Kienlongbank
Kienlongbank hiện có 01 Hội sở chính và 134 Chi nhánh,

Phòng giao dịch hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
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Đảo Hòn Khoai
Đảo Côn Sơn

Đảo Phú Quý

Đảo Lý Sơn

Đảo Cồn Cỏ

QUẦN ĐẢO
TRƯỜNG SA

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

BIỂN ĐÔNG

Đảo Phú Quốc

Miền Bắc: Miền Trung &  Tây Nguyên:
1.    Hà Nội

2.    Hải Phòng

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Đà Nẵng

Quảng Nam 

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hòa

Đắk Lắk

Lâm Đồng

Bình Thuận

Miền Nam:
11.    Tây Ninh

12.    Bình Dương

13.    Đồng Nai

14.    Bà Rịa - Vũng Tàu

15.    Tp.Hồ Chí Minh

16.    Long An

17.    Tiền Giang

18.    Bến Tre

19.    Vĩnh Long

20.    Trà Vinh

21.    Đồng Tháp

22.    An Giang

23.    Cần Thơ

24.    Hậu Giang

25.    Sóc Trăng

26.    Bạc Liêu

27.    Cà Mau

28.    Kiên Giang
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