HƯỚNG DẪN THAO TÁC ĐỔI PIN TRÊN ACB ONLINE DÀNH CHO KHCN
1. Ứng dụng: ACB Online bản chuẩn
2. Tính năng áp dụng:
•
•

Quên/ Đặt PIN mới
Thay đổi mã PIN

3. Hướng dẫn thao tác
Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào ACB Online, chọn Menu Dịch vụ thẻ >> Đổi PIN thẻ

Hình 1
Lưu ý: Trường hợp Quý khách chỉ sử dụng dịch ACB Online gói truy vấn, khi chọn chức năng
“Đổi PIN thẻ” chương trình sẽ hiện thị thông báo “Tài khoản của Quý khách không đủ điều kiện
thực hiện dịch vụ này. Quý khách vui lòng liên hệ các chi nhánh/ phòng giao dịch của ACB hoặc
liên hệ 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được hỗ trợ”
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Bước 2: Nhấp chọn thẻ từ danh sách thẻ, chương trình hiển thị danh sách các thẻ của Quý khách
tại ACB thỏa điều kiện thực hiện tính năng Đổi PIN thẻ:

Hình 2
Bước 3: Khách hàng chọn thẻ cần thực hiện và chọn tính tính năng “Quên/ đặt PIN mới” hoặc
“Thay đổi mã PIN”

Hình 3
Lưu ý: Trường hợp khách hàng chọn thẻ đã bị khóa chức năng PIN (do nhập sai mã PIN thẻ quá 03
lần trên ACB Online, MBA, ATM , POS), chương trình không hiển thị vùng “Chọn tính năng PIN”

Hình 4
Bước 4: Khách hàng chọn “Xác nhận” chương trình sẽ chuyển thẳng đến trang “Xác thực
thông tin thẻ” (Hình 6)
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4.1. Tính năng Quên/ Đặt PIN mới

Hình 5
Bước 4.1.1: Khách hàng chọn tính năng “Quên/ Đặt PIN mới” và nhấp chọn “Xác nhận”, chương
trình chuyển đến trang <Xác thực thông tin thẻ> như sau:

Hình 6
Lưu ý: Tính năng chỉ sử dụng PTXT OTP SMS và OTP Safekey cơ bản/nâng cao. Trường hợp
khách hàng không có các PTXT trên, chương trình sẽ hiện thông báo “Quý khách chưa đăng ký
phương thức xác thực để thực hiện tính năng này. Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch
ACB gần nhất để đăng ký”
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Bước 4.1.2: Khách hàng nhập thông tin số CMND/CCCD/Hộ chiếu đã đăng ký tại ACB và chọn
phương thức xác thực. Nhấp chọn “Xác nhận”, chương trình hiển thị vùng nhập PTXT tương
ứng với PTXT đã chọn:

Hình 7
Bước 4.1.3: Khách hàng nhập mật khẩu, mã OTP để xác thực thành công, chương trình hiển thị
trang nhập mã PIN mới sau”

Hình 8
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Bước 4.1.4: Khách hàng nhập mã PIN mới (gồm 4 ký tự số) từ bàn phím ảo hiển thị trên màn
hình và chọn “Xác nhận” để hoàn tất. Chương trình hiển thị kết quả thực hiện như sau:

Hình 9
Lưu ý: Trường hợp thực hiện không thành công, Quý khách vui lòng liên hệ Contact Center 247 theo
số 1900545486 – 028.38247247 để được kiểm tra và hỗ trợ.
4.2. Tính năng Thay đổi PIN mới

Hình 10
Bước 4.2.1: Khách hàng chọn tính năng “Thay đổi mã PIN” và nhấp chọn “Xác nhận”, chương
trình hiển thị màn hình chọn phương thức xác thực sau”

Hình 11
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Bước 4.2.2: Khách hàng chọn PTXT để tiếp tục, chương trình yêu cầu nhập mã OTP xác thực
tương tứng với PTXT đã chọn trước đó

Hình 12
Bước 4.2.3: Xác thực OTP thành công, chương trình hiển thị màn hình nhập mã PIN hiện tại của
thẻ như sau:

Hình 13
Bước 4.2.4: Khách hàng nhập mã PIN hiện tại để xác nhận
Lưu ý: Nếu nhập sai PIN thẻ quá 03 lần, thẻ sẽ khóa chức năng PIN của thẻ (sử dụng trên ACB
Online, MBA, ATM, POS) và hiển thị thông báo “Thẻ không thể đổi PIN do nhập sai mã PIN
quá số lần quy định. Quý khách vui lòng sử dụng chức năng Đặt PIN mới hoặc liên hệ các chi
nhánh/phòng giao dịch của ACB để được hỗ trợ”
Bước 4.2.5: Xác nhận PIN thẻ hiện tại thành công, chương trình chuyển sang trang đặt mã PIN
mới
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Hình 14
Bước 4.2.6: Khách hàng nhập mã PIN mới (gồm 4 ký tự số) từ bàn phím ảo hiển thị trên màn
hình và chọn “Xác nhận” để hoàn tất. Chương trình hiển thị kết quả thực hiện như sau:

Lưu ý: Trường hợp thực hiện không thành công, Quý khách vui lòng liên hệ Contact Center 247 theo
số 1900545486 – 028.38247247 để được kiểm tra và hỗ trợ.
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