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MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN, BẢO MẬT KHI SỬ DỤNG  
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ CỦA HOME CREDIT 

 

Quý khách vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo các hướng dẫn sau đây: 
 

I. Bảo mật thông tin:  
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Giao dịch an toàn: 
 

Không sử dụng máy tính, hoặc các thiết bị công cộng để truy cập, và sử dụng Dịch vụ điện tử.  

 

Luôn chọn ‘Đăng xuất/Thoát’ khỏi ứng dụng/trình duyệt Dịch vụ Điện tử khi không sử dụng thay 

vì đóng trình duyệt/ứng dụng. 

 

Không đóng/ thoát khỏi màn hình cho đến khi nhận được thông báo kết quả giao dịch. 

  

Liên hệ ngay đường dây nóng (028) 38 999 666 nếu Quý khách phát hiện bất kỳ giao dịch bất 

thường nào phát sinh từ tài khoản của mình hoặc trong trường hợp Quý khách làm mất, hư hỏng, thay 

đổi số điện thoại nhận mã xác thực, bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, bị tin tặc hoặc nghi ngờ bị tin 

tặc tấn công. 

- Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 kí 

tự (bao gồm cả chữ cái và chữ số, có 

chữ in hoa và in thường).  

- Mật khẩu có giá trị bảo mật tốt hơn 

khi có cả các ký tự đặc biệt (@ # $ % ^ 

* ...).  

- Không nên sử dụng các thông tin cá 

nhân cơ bản (ngày tháng năm sinh, số 

điện thoại, tên...) để đặt mật khẩu.  

- Không nên viết mật khẩu ra giấy 

hoặc ghi chép dưới hình thức khác.  

- Mật khẩu phải được thay đổi định kỳ 

tối thiểu 1 lần trong năm hoặc khi bị 

lộ, nghi bị lộ. 

 

 

Mật khẩu truy cập 

Dịch vụ Điện tử 
 

- Mã xác thực (OTP) là mã khóa 

bí mật có giá trị sử dụng một lần 

và có hiệu lực trong vòng tối đa 

là 5 phút.  

 

- Mã xác thực sẽ được gửi đến số 

điện thoại mà Quý khách đăng 

ký với Home Credit để thực hiện 

Dịch vụ Điện tử.  

 

- Không cung cấp Mã xác thực 

cho bất cứ ai dưới bất kỳ hình 

thức nào (điện thoại, email, ghi 

chú...). 

 

- Khi nhận được Mã xác thực từ 

Home Credit, Quý khách nên 

kiểm tra kỹ mục đích sử dụng 

của mã xác thực.  

 

 

 

 

 

Mã xác thực giao dịch  
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  Không sử dụng các thiết bị di động đã bị phá khóa để tải và sử dụng ứng dụng “Home Credit 

VN”.  

 

Cài đặt tường lửa và các chương trình diệt virus trên thiết bị dùng sử dụng Dịch vụ Điện tử, 

 

 

Không nên chia sẻ thông tin cá nhân (CMND, Số hộ chiếu, Số tài khoản, …) với người lạ hoặc 

trên các trang mạng xã hội  

 

Không lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Dịch vụ Điện tử trên các trình duyệt web.  
 

Bảo vệ bí mật mật khẩu, mã xác thực và không chia sẻ các thiết bị lưu trữ các thông tin này. 

 
 

III. Bảo mật kết nối Internet 
 

Không nên truy cập vào các trang web không tin cậy, không rõ nguồn gốc, hoặc sử dụng kết nối 

công cộng để truy cập và sử dụng Dịch vụ Điện tử. 

 

Không mở và trả lời thư điện tử (email) lạ có dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ nguồn gốc/ người 

gửi. 

 

Không nên tải các phần mềm không có bản quyền hoặc từ các trang web, các nguồn chia sẻ qua 

mạng. Nếu có tải dữ liệu, hãy mở phần mềm antivirus trước khi tải.  
 
 

IV. Các rủi ro liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ điện tử 

 

Các thông tin có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ điện tử của Quý khách tại Home Credit có thể bị 

kẻ gian đánh cắp, tiết lộ và sử dụng cho các mục đích xấu, hoặc Dịch vụ điện tử của Quý khách bị kẻ 

gian sử dụng trái phép trong một số trường hợp như sau: 

 

• Các thiết bị dùng để sử dụng Dịch vụ điện tử của Quý khách bị kẻ gian đánh cắp hoặc xâm 

nhập bất hợp pháp thông qua một số hình thức tấn công trực tuyến như: virus, website giả mạo, 

… 

• Lừa đảo qua mạng xã hội (Facebook, Twitter, Zalo…): kẻ gian giả mạo hoặc chiếm tài khoản 

mạng xã hội của người quen, bạn bè của Quý khách để lừa Quý khách tiết lộ các thông tin cá 

nhân, thông tin có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ điện tử của Quý khách tại Home Credit 

(như thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực OTP).  
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V. HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LỪA 

ĐẢO/ GIẢ MẠO WEBSITE 

 

Tình huống 

lừa đảo 
Nhận dạng tình huống Cách xử lý tình huống 

Lừa đảo qua 

website 

- Kẻ gian tạo ra một trang web giả mạo có 

cấu trúc, nội dung, giao diện giống như 

trang web thật của Home Credit nhằm đánh 

lừa Quý khách cung cấp các thông tin nhạy 

cảm như: tên đăng nhập, mật khẩu đăng 

nhập Dịch vụ Điện tử, v.v... 

 

- Khi Quý khách truy cập và điền thông tin cá 

nhân vào website giả mạo này, toàn bộ 

thông tin này sẽ được gửi đến kẻ gian, và kẻ 

gian sẽ sử dụng những thông tin này để thực 

hiện các Dịch vụ Diện tử với Home Credit.   

 

- Đổi ngay tên truy cập và mật 

khẩu truy cập Dịch vụ Điện tử 

nếu Quý khách nghi ngờ đã 

cung cấp các thông tin này cho 

kẻ gian. 

 

- Liên hệ ngay với Home Credit 

nếu (i) Quý khách có bất kỳ 

nghi nghờ nào về việc trang web 

Home Credit mà Quý khách 

đang truy cập là trang web giả 

mạo, hoặc (ii) Quý khách đã 

cung cấp thông tin cá nhân cho 

website giả mạo. 

 

Lừa đảo qua 

thư điện tử 

(Email) 

 

- Kẻ gian mạo danh Home Credit gửi thư điện 

tử yêu cầu Quý khách cung cấp các thông 

tin cá nhân (như tên đăng nhập, mật khẩu 

truy cập tài khoản Dịch vụ Điện tử) để nhận 

quà tặng, tiền thưởng từ Home Credit, v.v... 

 

- Khi Quý khách cung cấp thông tin cá nhân 

qua các thư điện tử lừa đảo này, toàn bộ 

thông tin này sẽ được gửi đến kẻ gian, và kẻ 

gian sẽ sử dụng những thông tin này để thực 

hiện các Dịch vụ Diện tử với Home Credit.   

 

 

- Không trả lời, không nhấp chuột 

vào đường dẫn liên kết trong 

thư điện tử có nghi ngờ lừa đảo, 

giả mạo; và ngay lập tức xóa 

thư điện tử này ra khỏi hộp thư 

của Quý khách. 

 

- Liên hệ ngay với Home Credit  

nếu Quý khách có bất kỳ nghi 

nghờ nào về thư điện tử được 

gửi đến Quý khách với danh 

nghĩa Home Credit.  

 
  
 
 
 

 
 

 

 


