
HƯỚNG DẪN THAO TÁC HOÀN TIỀN CHO THẺ TÍN DỤNG TRÊN ACB ONLINE (ACBO)  

 

1. Sản phẩm áp dụng 

- Thẻ tín dụng ACB Visa Signature 

- Thẻ tín dụng ACB Privilege Visa Signature 

- Thẻ tín dụng ACB Visa Platinum 

2. Điều kiện thực hiện hoàn tiền qua ACB Online: 

- Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online 

- Thiêt bị: máy tính hoặc thiết bị di động  được kết nối internet và được cài đặt trình duyệt web để thực 

hiện truy cập vào đường link: https://online.acb.com.vn 

3. Hướng dẫn các bước thao tác trên hệ thống đối với khách hàng. 

a. Thao tác trên website phiên bản máy tính 

Bước 1: KH thực hiện truy cập vào đường link https://online.acb.com.vn và chọn mục “Cá nhân” 

 

Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào hệ thống ACBO bằng việc cung cấp user, password và điền mã xác 

thực vào các ô trống. 

Bước 1 

https://online.acb.com.vn/
https://online.acb.com.vn/


 

Bước 3:  thực hiện lựa chọn thứ tự các bước sau:  “Dịch vụ thẻ”  “Thông tin hoàn tiền” 

 

- Màn hình hiển thị thông tin của Khách hàng bao gồm:   

 Danh sách thẻ: số thẻ, họ tên, doanh số tích luỹ, hoàn tích lũy hiện tại, tổng số tiền khách hàng đã 

đổi, hoàn tích lũy còn lại. 

 Yêu cầu hoàn tiền bao gồm: Số thẻ và số tiền muốn đổi 

 Lịch sử hoàn tiền bao gồm các mục: STT, số thẻ, số tiền KH đã đổi, ngày thực hiện, User thực hiện. 

Bước 2 

BƯỚC 3A 

BƯỚC 3B 



 

Bước 4: Để thao tác hoàn tiền KH thực hiện các bước sau: 

Bước 4A: Nhấp chuột vào số thẻ ở dòng hiển thị “danh sách thẻ” để lựa chọn thẻ cần được hoàn 

tiền. 

Bước 4B: Nhập số tiền cần đổi vào ô “Số tiền muốn đổi” sau đó nhấp chuột vào nút “Hoàn tiền” để 

thực hiện thao tác đổi tiền.  

 

Bước 5: Sau khi thao tác nhấp chuột vào nút “Hoàn tiền” màn hình sẽ hiễn thị các trường hợp sau: 

- Trường hợp hoàn tiền thành công: Màn hình sẽ hiễn thị thông báo “Hoàn tiền thành công” và 

đồng thời thêm lịch sử hoàn tiền vào mục “Lịch sử hoàn tiền của Khách hàng” 

Bước 4A: nhấp 

chuột vào số 

thẻ 

Bước 4B 



 

 

 

- Trường hợp không hoàn tiền thanh công, màn hình sẽ hiễn thị thông báo lỗi cho KH biết lý do 

không hoàn tiền thành công: 

Lịch sử giao dịch 

thành công 



                 

 

b. Thao tác trên thiết bị điện thoại: 

Bước 1: KH thực hiện truy cập vào đường link https://online.acb.com.vn và thực hiện thao tác đăng 

nhập vào hệ thống. 

                

Bước 2: Chọn vào mục “Dịch vụ thẻ”   

Bước 3: Lựa chọn mục “Thông tin hoàn tiền” 

https://online.acb.com.vn/


  

- Màn hình chính sẽ hiển thị các nội dung như sau: 

 Danh sách thẻ: số thẻ, họ tên, doanh số tích lỹ, hoàn tích lũy hiện tại, tổng số tiền khách hàng đã đỗi, 

hoàn tích lũy còn lại. 

 Yêu cầu hoàn tiền bao gồm: Số thẻ và số tiền muốn đổi 

 Lịch sử hoàn tiền bao gồm các mục: STT, số thẻ, số tiền khách hàng đã đổi, ngày thực hiện, User 

thực hiện. 

 

*Các bước tiếp theo thực hiện như các Bước 4 (Bước 4A, Bước 4B), Bước 5 của Mục a, Phần 1. 


