NỘI DUNG THÔNG BÁO PHẠM VI, CHỨC NĂNG SỬ DỤNG CỦA THẺ VÀ CÁC
ĐIỀU CẤM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI SỬ DỤNG THẺ
1. Phạm Vi Sử Dụng Của Thẻ Ghi Nợ ÜBank
Chi tiết theo quy định tại Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ được
VPBank niêm yết trên website https://ubank.vn, tại Quầy giao dịch và trên các phương tiện khác
theo quy định của VPBank từng thời kỳ.
2. Chức Năng Sử Dụng Của Thẻ Ghi Nợ ÜBank
a. Thanh toán tiền mua các loại hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật tại tất
cả các điểm chấp nhận thẻ có logo MasterCard tại Việt Nam và trên toàn cầu;
b. Thanh toán hàng hóa trực tuyến;
c. Rút tiền mặt tại tất cả các ATM, CDM của VPBank hoặc của các ngân hàng có logo
MasterCard tại Việt Nam và trên toàn cầu;
d. Thực hiện các giao dịch khác (Đổi pin, sao kê giao dịch, truy vấn số dư…) tại các ATM,
CDM của VPBank.
e. Các chức năng khác theo Quy định của VPBank từng thời kỳ.
Lưu ý:
-

-

Thẻ ghi nợ ÜBank mở bằng phương thức điện tử không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại
nước ngoài, thanh toán quốc tế, ngoại trừ trường hợp Khách hàng đã hoàn thành xác thực
để sử dụng Gói hạn mức nâng cao theo quy định của VPBank;
Việc sử dụng các chức năng của Thẻ ghi nợ ÜBank tuân thủ theo Quy định về hạn mức giao
dịch qua Thẻ và các quy định liên quan khác do VPBank ban hành từng thời kỳ.

3. Các Điều Cấm Theo Quy Định Pháp Luật Khi Sử Dụng Thẻ Ghi Nợ ÜBank
a. Làm, sử dụng, chuyển nhượng và lưu hành thẻ giả;
b. Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao
dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại Đơn vị chấp nhận thẻ;

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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c. Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ; tiết lộ và cung cấp thông tin thẻ, chủ thẻ và
giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật;
d. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của
hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ;
e. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo,
gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
f. Mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ (trừ trường hợp thẻ trả trước vô
danh).

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu
không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.
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