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Tài l i ệ u hư ớ ng d ẫ n đăng ký v à s ử  d ụ ng    
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3D SECURE  
  

1. Giới thiệu dịch vụ:  

Dịch vụ Xác thực Giao dịch Trực tuyến Thẻ Quốc tế (Eximbank 3D Secure), bao gồm 
tính năng xác thực Verified by Visa cho thẻ Visa và MasterCard SecureCode cho thẻ 
MasterCard, là dịch vụ bảo vệ tài khoản thẻ miễn phí, giúp khách hàng tránh khỏi tình trạng bị 
lợi dụng, sử dụng thẻ trái phép trong thanh toán trực tuyến.   

Theo đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến trên các website thương mại 

điện tử có logo   hoặc , Khách hàng sẽ thực hiện thêm bước xác thực giao dịch 
bằng mật khẩu OTP (One Time Password) được gửi đến số điện thoại hoặc email của Khách 
hàng đã đăng ký trước đó với Eximbank.  

2. Đối tượng và đăng ký sử dụng dịch vụ:  

2.1. Đối tượng: Tất cả các chủ thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard do 
Eximbank phát hành.   

2.2. Đăng ký sử dụng dịch vụ:  
- Hiện Eximbank đã mặc định đăng ký dịch vụ 3D Secure cho tất cả các thẻ quốc tế được 

phát hành trước ngày 12/11/2013 và có đăng ký thông tin số điện thoại di động với Eximbank 
(không bao gồm thẻ phụ). Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Eximbank (84-8) 38210051 
hoặc đăng nhập Internet Banking để biết thông tin đăng ký chi tiết và thay đổi số điện thoại sử 
dụng dịch vụ (nếu có).  

- Các trường hợp khác, Khách hàng phải liên hệ Eximbank để đăng ký sử dụng dịch 
vụ bằng cách:  

a) Đến trực tiếp tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc;  

b) Gọi điện đến Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7: (08) 38210046 / 38210051.  

Điều kiện: số điện thoại di động gọi đến Tổng đài phải là số điện thoại đã đăng k ý 
trong hồ sơ phát hành thẻ.  

c) Nhắn tin theo cú pháp quy định và gửi đến 8149:  

 Cú pháp 1: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] Email (nếu Khách hàng đăng ký 
nhận mật khẩu OTP qua số điện thoại hoặc email).  

Ví dụ:  EIB 3DSECURE 12345678 annguyen@gmail.com   

 Cú pháp 2: EIB 3DSECURE [8 số cuối thẻ] (nếu Khách hàng chỉ đăng k ý nhận 
mật khẩu OTP qua số điện thoại).  

Ví dụ:  EIB 3DSECURE 12345678   

Điều kiện: hình thức đăng ký này chỉ áp dụng cho thẻ đã đăng k ý dịch vụ SMS Alert 
và khách hàng dùng đúng số điện thoại đã đăng ký dịch vụ SMS Alert để nhắn tin.  

d) Đăng ký qua Internet Banking của Eximbank:  

 Bước 1: Đăng nhập Internet Banking tại https://ebanking.eximbank.vn  
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 Bước 2: Chọn mục Dịch vụ thẻ  Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS thẻ để tới màn 
hình Quản lý đăng k  ý sử dụng SMS thẻ  Tại mục Dịch vụ chọn Dịch vụ 3D 
Secure.  

 
dịch vụ.  

 Bước 4: Chọn/nhập các thông tin đăng ký theo yêu cầu: số thẻ, số điện thoại, email 
và chọn “Thực hiện”.  

 
 Bước 5: Xác thực giao dịch và hoàn tất giao dịch  

  
   Bư ớ c 3:  Ch ọ n “ Đăng k   ý”  ở  góc  dư ớ i bên ph ả i  màn hình  đ ể  th ự c hi ệ n đăng ký  

3 . Ch ọ n “Đăng  
ký”   

2 .  Ch ọ n “Tìm ki ế m” đ ể   
tìm ki ế m thông tin đăng  
ký đ ế n th ờ i đ i ể m hi ệ n t ạ i   
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Lưu ý: Mỗi thẻ chỉ được đăng ký 2 số điện thoại di động và 1 địa chỉ email nhận mật khẩu OTP 
xác thực giao dịch 3D Secure.  

2.3. Thay đổi thông tin, chấm dứt sử dụng dịch vụ:   

- Khách hàng có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ tại:  
 Các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc.  
 Gọi đến Tổng đài Dịch vụ thẻ 24/7: (08)38210046/ 38210051  
 Qua Internet Banking Eximbank: thực hiện tương tự như trường hợp đăng ký sử 

dụng dịch vụ.   

 Chọn mục Dịch vụ thẻ  Chọn Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS thẻ.   
 Tại mục Dịch vụ chọn Dịch vụ 3D Secure  chọn số thẻ và “Tìm kiếm”.  

 
dịch vụ.   

- Thay đổi số điện thoại di động hoặc email sử dụng dịch vụ:  
 Thay đổi số điện thoại di động: Qu ý khách có thể đề nghị điều chỉnh trực tiếp tại 

các điểm giao dịch của Eximbank hoặc thực hiện điều chỉnh thông qua Internet 
Banking theo nguyên tắc là hủy đăng ký đ ối với thông tin cũ và đăng k ý lại dịch 
vụ với thông tin mới.  

 Thay đổi email: Quý khách đ ề nghị điều chỉnh trực tiếp tại các điểm giao dịch 
của Eximbank.  

  

  
   Sau khi tìm ki ế m đư ợ c thông tin đăng ký,  Khách hàng c h ọ n dòng thông tin  

c ầ n  ch ấ m d ứ t d ị ch v ụ     Nh ấ n bi ể u tư ợ ng   ( h ủ y đăng k   ý)  ở  cu ố i dòng.   

   Th ự c hi ệ n các bư ớ c ti ế p  theo  t ương t ự  như trư ờ ng h ợ p đăng ký s ử  d ụ ng  
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 3.  Hướng dẫn thực hiện giao dịch trực tuyến tại các website có logo    

và/hoặc :  

- Bước 1: Chủ thẻ truy cập website có logo   và/hoặc  và chọn hàng 
hóa dịch vụ cần mua.  

- Bước 2: Chuyển qua bước thanh toán, Khách hàng nhập thông tin thẻ: Họ tên chủ 
thẻ, số thẻ, hiệu lực thẻ, số CVV2/CVC2 (3 số cuối in trên thanh chữ ký ở mặt sau 
thẻ) và chuyển qua bước xác thực 3D Secure.  

- Bước 3: Khi chuyển qua màn hình xác thực 3D Secure, Khách hàng chọn số điện 
thoại di động dùng để nhận mật khẩu OTP.  

  

 

           (Màn hình chọn ngôn ngữ  và số điện thoại)                  
  

- Bước 4: Nhập mật khẩu OTP được gửi đến số điện thoại của Quý Khách và chọn 
“Tiếp tục” để hoàn tất giao dịch  

 
        (Màn hình xác thực OTP tại Bước 4)  
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Lưu ý: Eximbank mặc định cung cấp OTP lần đầu qua số ĐTDĐ đã đăng k ý. Nếu Qu ý khách không 
nhận được OTP lần đầu, Qu ý khách có thể sử dụng tính năng gửi lại OTP trên màn hình xác thực thanh 
toán của website để yêu cầu cung cấp lại OTP qua số điện thoại di động hoặc qua email đã đăng k ý (tối 
đa 02 lần).  

  

Mọi vướng mắc liên quan dịch vụ Eximbank 3D Secure, Khách hàng vui lòng liên hệ 
Dịch vụ thẻ 24/7 - Trung Tâm Thẻ (08.38210046 / 38210051) để được hỗ trợ.  

Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Eximbank!                                              
____________________  

   


