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CÁC KÊNH THANH TOÁN DƯ NỢ
THẺ TÍN DỤNG PVCOMBANK MASTERCARD
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) hỗ trợ nhiều kênh thanh toán dư nợ cho thẻ
tín dụng PVcomBank Mastercard. Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán dưới đây:
Hình thức
Cách thức thanh toán
thanh toán
Tại
Nộp tiền/chuyển khoản từ tài khoản PVcomBank vào số thẻ/tài khoản thẻ tín
Quầy giao dịch dụng tại tất cả các điểm giao dịch PVcomBank trên toàn quốc.
Bước 1: Đặng nhập vào tài khoản Internet Banking của Quý khách tại địa chỉ:
https://ibanking.pvcombank.com.vn/;
Qua
Bước 2: Trên thanh Menu, chọn “Thanh toán”
Internet Banking
Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ tín dụng”;
Bước 4: Làm theo hướng dẫn để thực hiện giao dịch thanh toán.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking của Quý khách trên ứng dụng
Qua
PV Mobile Banking mới nhất;
PV Mobile
Bước 2: Chọn “Dịch vụ thẻ”;
Banking
Bước 3: Chọn “Thanh toán thẻ tín dụng”;
Bước 4: Làm theo hướng dẫn để thực hiện giao dịch thanh toán.
Bước 1: Đưa thẻ ATM vào máy, chọn ngôn ngữ hiển thị và nhập mã PIN;
Bước 2: Chọn “Chuyển khoản”;
Bước 3:
❖ Nếu chuyển khoản tại máy ATM PVcomBank:
- Chọn “Chuyển khoản trong cùng ngân hàng” (khi chuyển khoản từ thẻ ATM
Tại
PVcomBank);
Máy ATM
- Chọn “Chuyển khoản liên ngân hàng” (khi chuyển khoản từ thẻ ATM ngân
hàng khác);
❖ Nếu chuyển khoản tại máy ATM Ngân hàng khác:
- Chọn “Chuyển khoản liên ngân hàng” (khi chuyển khoản từ thẻ ATM
PVcomBank);
Bước 4: Làm theo hướng dẫn để thực hiện giao dịch thanh toán.
Quý khách có thể chuyển khoản từ ngân hàng khác vào số thẻ/tài khoản thẻ tín
dụng tại PVcomBank:
- Tên tài khoản: Tên đầy đủ của chủ thẻ;
Chuyển khoản
- Số tài khoản: 12 chữ số trên thẻ;
liên ngân hàng
- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
(PVcomBank);
- Nội dung: Thanh toán thẻ tín dụng.
Để được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 1900555592 (trong nước) hoặc +842435538800
(tại nước ngoài).
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank
22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
T(84-24) 3942 6800
F(84-24) 3942 6796/97
E pvb@pvcombank.com.vn
W www.pvcombank.com.vn

