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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DỊCH VỤ TẠO VÀ ĐỔI PIN THẺ TRÊN INTERNET BANKING
-

PIN thẻ là dãy mã số (bao gồm 6 số đối với thẻ ghi nợ và 4 số đối với thẻ tín dụng) được
dùng trong các giao dịch của thẻ tại ATM.

-

Biểu phí dịch vụ sẽ được cập nhật theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ.

1. Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking
Để đang nhập Internet Banking và sử dụng dịch vụ, Khách hàng có thể dùng 2 cách sau:
-

Trên trình duyệt web nhập đường dẫn trực tiếp https://ebank.msb.com.vn
Website chính thức của Maritime Bank http://www.msb.com.vn/  Ngân hàng điện tử Khách
hàng cá nhân  Mã truy cập, Mật khẩu và Mã xác nhận.

2. Lựa chọn “Dịch vụ PIN thẻ” trong menu “Chức năng”
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Tại chức năng Dịch vụ PIN Thẻ, Khách hàng có thể tạo mã PIN hoặc đổi mã PIN.

a. Tạo mã PIN (sử dụng trong trường hợp tạo mã PIN lần đầu khi phát hành thẻ hoặc khi
quên mã PIN cũ):
Bước 1: Nhập thông tin
-

Số thẻ : Khách hàng lựa chọn số thẻ trong danh sách.

-

Mã PIN mới : Khách hàng nhập Mã PIN cần tạo. (VD: Thẻ tín dụng là 4 chữ số, thẻ ghi nợ là
6 chữ số).

-

Xác nhận mã PIN : Khách hàng nhập lại Mã PIN vừa tạo.

-

Phí dịch vụ : Số tiền Khách hàng phải trả khi giao dịch hoàn tất.

-

Tài khoản nguồn : Tài khoản trừ phí.
 Thẻ ghi nợ: hệ thống tự động hiển thị tài khoản thanh toán được gắn với thẻ.
 Thẻ tín dụng: hệ thống tự động hiển thị tài khoản thanh toán mà Khách hàng đăng ký trích
nợ tự động.
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Bước 2: Xác thực thông tin
-

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch.

-

Khách hàng nhập chính xác OTP được gửi đến SMS hoặc OTP Token của Khách hàng
để xác thực và hoàn thành giao dịch.

Bước 3: Kết thúc
-

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Thất bại.
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b. Đổi mã PIN (sử dụng trong trường hợp đổi mã PIN và vẫn nhớ mã PIN cũ):
Bước 1: Nhập thông tin
-

Số thẻ : Khách hàng lựa chọn số thẻ trong danh sách.

-

Mã PIN cũ : Khách hàng nhập Mã PIN hiện tại.

-

Mã PIN mới : Khách hàng nhập Mã PIN cần tạo. (VD: Thẻ tín dụng là 4 chữ số, thẻ ghi nợ
là 6 chữ số).

-

Xác nhận mã PIN : Khách hàng nhập lại Mã PIN vừa tạo.

-

Phí dịch vụ : Số tiền Khách hàng phải trả khi giao dịch hoàn tất.

-

Tài khoản nguồn : Tài khoản trừ phí.
 Thẻ ghi nợ: hệ thống tự động hiển thị tài khoản thanh toán được gắn với thẻ.
 Thẻ tín dụng: hệ thống tự động hiển thị tài khoản thanh toán mà Khách hàng đăng ký
trích nợ tự động.
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Bước 2: Xác thực thông tin

Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin giao dịch để Quý khách kiểm tra lại thông tin giao dịch.
-

Khách hàng nhập chính xác OTP được gửi đến SMS hoặc OTP Token của Khách hàng để
xác thực và hoàn thành giao dịch.

Bước 3: Kết thúc
-

Hệ thống thông báo tình trạng giao dịch: Thành công hoặc Thất bại.
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