Hướng dẫn cách thức thanh toán thẻ tín dụng
Ngân hàng Standard Chartered hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau cho thẻ tín dụng.
Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán dưới đây:

Hình thức
thanh toán

Kênh thanh toán
Payoo

Qua ngân hàng trực
tuyến Standard
Chartered

Qua máy nộp tiền
mặt Standard
Chartered

Cách thức thanh toán
Bước 1: Quý khách đến địa điểm thanh toán của Payoo bao gồm toàn bộ cửa hàng thuộc
chuỗi: Circle K, FamilyMart, Vinmart, Vinmart +, GS25, Guardian, Vinpro, Aeon Mall, AeonCitimart, B’s mart, Ministop, Ecomart, Phong Vũ Computer, Điện Máy Pico, Mediamart, Hnam
Mobile, Hoang Ha Mobile, Điện Máy HC. Quý khách có thể tìm địa chỉ cửa hàng gần nhất tại
đây: https://www.payoo.vn/diem-giao-dich
Bước 2: Cung cấp 16 số thẻ tín dụng bằng cách quẹt thẻ vào máy đọc và cung cấp số tiền Quý
khách muốn thanh toán
Lưu ý: Để đảm bảo cung cấp chính xác 16 số thẻ tín dụng của quý khách, nhân viên cửa hàng
sẽ quẹt thẻ của quý khách vào máy đọc số thẻ. Sẽ không có bất cứ lệnh thanh toán nào được
thực hiện qua thẻ tại bước này. Toàn bộ giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt
Bước 3: Nộp tiền mặt tại quầy thanh toán của cửa hàng
Bước 4: Quý khách nhận biên nhận và kiểm tra đầy đủ thông tin thanh toán. Yêu cầu sửa thông
tin nếu có sai sót
Lưu ý:
1. Việc thanh toán phải được thực hiện bởi chủ thẻ chính và 3 ngày làm việc trước ngày
đến hạn thanh toán
2. Số tiền thanh toán không vượt quá 25 triệu VND/lần và 100 triệu VND/ tháng.
3. Thời điểm ghi nhận thanh toán
 Trong ngày làm việc: Các giao dịch thanh toán được thực hiện trước 5 giờ chiều sẽ
được ghi nhận trong cùng ngày. Các giao dịch được thực hiện sau 5 giờ chiều sẽ
được ghi nhận vào ngày làm việc kế tiếp.
 Ngày cuối tuần và ngày lễ: Các giao dịch thanh toán sẽ được ghi nhận vào ngày làm
việc kế tiếp.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tiếp của Quý khách tại sc.com/vn
Bước 2: Chọn tab “Menu -> Thanh toán hóa đơn -> Thanh toán thẻ tín dụng” hoặc đường link
“Thanh toán -> Thanh toán thẻ tín dụng”
Bước 3: Nhập những thông tin cần thiết và chọn “Tiếp tục”
Bước 4: Chọn tài khoản thanh toán thích hợp và chọn “Tiếp tục”
Bước 5: Nhập mã ETAC được gửi đến số điện thoại Quý khách đăng ký để xác nhận giao dịch
Bước 6: Xác nhận việc thanh toán
Lưu ý: vui lòng nhập đúng số thẻ
Bước 1: Đưa thẻ tín dụng (chính hoặc phụ) vào đầu đọc thẻ
Bước 2: Chọn ngôn ngữ trên màn hình, kiểm tra tính an toàn khe đọc thẻ theo hướng dẫn trên
màn hình
Bước 3: Chọn loại giao dịch “Thanh Toán Thẻ Tín Dụng”
Bước 4: Kiểm tra & xác nhận thông tin chủ thẻ và đưa tiền vào khe nhận tiền
Bước 5: Kiểm tra & xác nhận số tiền giao dich. Chọn "Có" để hoàn thành giao dịch hoặc
"Không" để hủy giao dịch và nhận lại tiền
Lưu ý:
 Số tiền được chấp nhận tối đa mỗi giao dịch là VNĐ 50.000.000 và mỗi ngày trên mỗi tài
khoản là VNĐ 200.000.000
 Mệnh giá tiền được chấp nhận: 6 loại mệnh giá, nhỏ nhất là VNĐ 10.000 và lớn nhất là
VNĐ 500.000
 Mỗi giao dịch chỉ nộp tối đa 100 tờ (tất cả mệnh giá). Quý khách có thể chọn "Nộp thêm




tiền" ở màn hình xác nhận số tiền nộp nếu tổng số tiền trong mỗi giao dịch ít hơn 100 tờ
Vui lòng kiểm đếm tiền của Quý Khách trước khi nộp vào máy; không nộp tiền giấy, tiền
gấp/ướt/rách/giả hoặc đưa dây buộc tiền, kẹp tiền, băng keo vào máy
Trường hợp tiền bi máy từ chối nhiều lần, vui lòng thử lại với tiền khác(vẫn còn giá trị lưu
hành theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam) hoặc liên hệ chi nhánh ngân
hàng gần nhất của chúng tôi để được hỗ trợ

Trích nợ tự động từ
tài khoản Standard
Chartered

Tự động ghi nợ hàng tháng từ tài khoản thanh toán tại Standard Chartered cho khoản thanh
toán tối thiểu hoặc dư nợ cuối kỳ. Đăng ký dịch vụ tại bất kỳ chi nhánh nào hoặc qua Ngân hàng
trực tuyến www.sc.com/vn như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tiếp của Quý khách tại sc.com/vn
Bước 2: Chọn tab “Menu -> Thẻ Tín Dụng -> Thanh toán thẻ -> Yêu cẩu thanh toán tự động”
Bước 3: Nhập những thông tin cần thiết và chọn “Tiếp theo”
Bước 4: Chọn tài khoản thanh toán thích hợp và chọn “Tiếp theo”
Bước 5: Nhập mã ETAC được gửi đến số điện thoại Quý khách đăng ký để xác nhận giao dịch

Thanh toán tại quầy
giao dịch

Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản Standard Chartered tại bất kỳ chi nhánh nào.

Chuyển khoản từ tài
khoản thuộc ngân
hàng khác

• Tên tài khoản: tên đầy đủ của chủ thẻ
• Số tài khoản: 16 chữ số trên thẻ
• Ngân hàng thụ hưởng: Standard Chartered Vietnam
• Nội dung: thanh toán thẻ tín dụng
Lưu ý: Trường hợp thanh toán qua ngân hàng trực tuyến Sacombank, vui lòng chọn hình thức
“Chuyển khoản ngoài hệ thống” để thực hiện thanh toán thẻ tín dụng.

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng 24/7 qua số (84 28) 3911 0000 tại
TP.HCM hoặc (84 24) 3696 0000 tại Hà Nội.

