Hướng dẫn chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip nội địa
trên Internet banking

Bước 1: Quý khách đăng nhâp Internet banking (IB) của IVB bằng đường link sau:
https://ebanking.indovinabank.com.vn/retail

Bước 2: Vào màn hình “Các yêu cầu phát hành thẻ” theo đường dẫn như sau:
Sản phẩm & dịch vụ → Dịch vụ thẻ → Các yêu cầu phát hành thẻ

Bước 3: Quý khách vui lòng chọn loại yêu cầu “Yêu cầu thay đổi loại thẻ”, nhập các
đầy đủ các thông tin:

-

Loại yêu cầu: Chọn “yêu cầu thay đổi loại thẻ”

-

Loại thẻ phát hành: Chọn “Thẻ ghi nợ nội địa Premium IVB”

-

Loại thẻ muốn đổi: Chọn : “Thẻ ghi nợ nội địa Chip”

-

Số thẻ: Chọn số thẻ cần đổi

-

Số điện thoại: nhập số điện thoại liên lạc

-

Email: Nhập email của KH

-

Chi nhánh đăng ký mở thẻ: hiển thị mặc định là chi nhánh phát hành thẻ,
không chọn lại được

-

Chi nhánh đăng ký nhận thẻ: hiển thị mặc định là chi nhánh phát hành thẻ,
có thể chọn lại

-

Nội dung: nhập nội dung yêu cầu

-

File đính kèm: Tải file “Yêu cầu của chủ thẻ ghi nợ nội địa Premium” (như
hình), in, điền đầy đủ thông tin như mẫu : KH chọn Cấp lại thẻ, với lý do
khác: “chuyển đổi sang thẻ chip”.
Ký tên vào form yêu cầu, scan/ chụp bản đã ký và đính kèm (loại file đính
kèm .jpg/ .png/ .pdf/ .zip/ .rar) vào trường File đính kèm để gửi cho IVB.

Form “Yêu cầu của chủ thẻ ghi nợ nội địa Premium”, quý khách vui lòng điền nội dung
chuyển đổi sang thẻ chip như mẫu sau:

Sau khi điền đầu đủ thông tin màn hình “các yêu cầu phát hành”, quý khách nhấn
“Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4: Xác nhận lại thông tin chuyển đổi thẻ:
Màn hình tự động chuyển sang Bước Xác nhận, Quý khách vui lòng kiểm tra lại
thông tin đã nhập, nếu đã chính xác, nhấn “Tiếp tục để sang bước tiếp theo.

Bước 5: Màn hình Kết thúc:
Màn hình tự động chuyển sang bước Kết thúc, Quý khách sẽ được thông báo thời
gian yêu cầu chuyển đổi thẻ của Quý khách được xử lý như sau:

Lưu ý: Ngày trong các thông báo là ngày làm việc.
Bước 6: Nhận thông báo Kết quả xử lý:
Quý khách sẽ nhận được email thông báo kết quả xử lý Yêu cầu chuyển đổi thẻ sau
khi IVB xử lý xong.
Nếu yêu cầu của Quý khách được xử lý thành công, nội dung email sẽ thông báo số
ngày Quý khách có thể nhận được thẻ như sau.

Lưu ý: Ngày trong các thông báo là ngày làm việc.

Bước 7: Nhận thẻ chip mới:
Đến ngày hẹn, Quý khách vui lòng đến chi nhánh nhận thẻ đã đăng ký để nhận thẻ
và PIN mới.
Quý khách vui lòng hoàn trả thẻ cũ.
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