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Thanh toán trực tuyến bằng 
cách nào
Mua sắm trực tuyến thường đi cùng với việc thanh toán trực tuyến. Hãy xem làm 
điều đó an toàn ra sao.

Tôi có thể thanh toán trực tuyến bằng 
cách nào?
Có một số phương pháp điện tử tin cậy quý vị có thể sử 
dụng để thanh toán khi mua sắm trực tuyến. Chúng bao gồm: 

• Chuyển tiền trực tiếp. Thanh toán theo cách này dễ 
dàng nhưng có thể rủi ro. Nếu xảy ra sự cố, quý vị có ít 
cơ hội lấy lại tiền của mình.

• Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Cách này an toàn hơn 
chuyển tiền trực tiếp, vì ngân hàng có thể giúp quý vị khi 
giao dịch có vấn đề.

• Hệ thống thanh toán của bên thứ ba, như PayPal. Phương pháp này an toàn nhất 
vì quý vị không chia sẻ trên trực tuyến bất cứ chi tiết ngân hàng nào của mình với các 
cửa hàng, chợ hoặc cá nhân. Quý vị chỉ việc trả tiền cho PayPal, và PayPal sẽ trả tiền 
cho người bán. PayPal sẽ hoàn lại chi phí mua hàng nếu không nhận được đầy đủ, bị 
hư hỏng hoặc không như người bán đã mô tả.

Chỉ nhập chi tiết thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ngân hàng của quý 
vị vào trang mạng có ổ khóa và https: // trên thanh địa chỉ.  
Những thứ này cho thấy trang mạng được bảo mật và an toàn để 
mua hàng trên đó. 

Lưu lại việc mua hàng trực tuyến và kiểm tra thẻ tín dụng và sao 
kê ngân hàng của quý vị để đảm bảo không có các khoản rút tiền 
hoặc ghi nợ bất ngờ.

Thanh toán mua sắm trực tuyến 
phải được thực hiện bằng điện tử
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PayPal hoạt động ra sao?
PayPal là cách thanh toán trực tuyến an toàn và dễ dàng. Nó cho phép quý vị gửi và nhận 
tiền mà không phải chia sẻ chi tiết tài chính cá nhân của mình với những người khác.  
Quý vị trả cho PayPal và PayPal trả tiền cho người bán.

Buyer Protection (Bảo vệ Người mua) của PayPal có thể hoàn tiền cho quý vị nếu việc 
mua sắm của quý vị có vấn đề. Ngoài ra còn có các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng 
thông qua chính phủ Liên bang và các tiểu bang.

Khi đăng ký với PayPal, quý vị chỉ định một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng 
hoặc ghi nợ để trích tiền mua hàng từ đó. PayPal không tính phí quý vị khi mua sắm, 
nó tính phí người bán. Điều này có nghĩa là một số người bán có thể tính thêm một 
chút tiền nếu họ được trả tiền qua PayPal.

Tạo một tài khoản PayPal
Việc tạo tài khoản PayPal khá đơn giản, nhưng tùy thuộc vào trình duyệt mạng trên 
máy tính của quý vị mà các bước có thể khác một chút. Đừng lo lắng, quý vị vẫn có thể 
làm theo.

1.  Truy cập paypal.com và nhấp vào nút Sign Up (Đăng ký).

2.  Nhấp vào nút đó để đăng ký một Personal Account 
(Tài khoản Cá nhân).

3.  PayPal cũng có thể yêu cầu quý vị thực hiện một kiểm 
tra bảo mật ngắn. Điều này để cho PayPal biết rằng tài 
khoản đang được tạo ra bởi một người có thật, không 
phải một chương trình máy tính mạo danh. Chỉ cần 
làm theo hướng dẫn để chuyển sang bước tiếp theo.

4.  Nhập địa chỉ email, số điện thoại di động, họ tên quý 
vị (và tên đệm nếu có yêu cầu). Nhập mật khẩu cho tài 
khoản của quý vị, rồi nhập lại lần nữa để xác nhận nó. 
Sau đó nhấp vào nút Next (Tiếp theo).

5.  PayPal sẽ sẽ gửi đến điện thoại di động quý vị đã chỉ định một mã sáu chữ số. 
Nhập mã đó vào khi được nhắc, rồi chuyển sang trang tiếp theo.

6.  Nhập địa chỉ và số điện thoại nhà quý vị. Đọc PayPal User Agreement (Thỏa 
thuận Người dùng PayPal) bằng cách nhấp vào đường dẫn và, khi hài lòng, 
nhấp vào nút Agree and Create Account (Đồng ý và Tạo Tài khoản).

PayPal là một trong những 
phương thức thanh toán trực 

tuyến an toàn nhất
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7.  Bây giờ là lúc chọn phương thức thanh toán. Nếu quý vị định sử dụng thẻ tín dụng 
hoặc thẻ ghi nợ, nhấp vào Link a card to use later (Kết nối một thẻ để sử dụng 
sau này) rồi nhập chi tiết thẻ của quý vị.

8.  Nếu quý vị định sử dụng tài khoản ngân hàng, nhấp vào Link a bank account (Kết 
nối với một tài khoản ngân hàng). Nhập chi tiết tài khoản ngân hàng của quý vị. 
PayPal sẽ chuyển hai khoản tiền nhỏ vào tài khoản ngân hàng của quý vị để xác 
minh nó. Làm theo hướng dẫn từ PayPal để hoàn tất việc xác minh.

9.  Quý vị có thể thiết lập nhiều phương thức thanh toán để lựa chọn khi sử dụng, nếu 
muốn. Ví dụ: quý vị có thể chọn trả tiền mua hàng từ thẻ ghi nợ và nhận tiền bán 
hàng vào tài khoản ngân hàng. 

Để bảo mật, mật khẩu PayPal của quý vị không được giống cái 
quý vị đã sử dụng cho bất cứ tài khoản trực tuyến nào khác. Tạo 
một mật khẩu mạnh có ít nhất tám ký tự, bao gồm chữ cái, số và 
chữ in hoa.

Thanh toán bằng PayPal 
Bây giờ, bất cứ khi nào quý vị chuẩn bị trả tiền mua hàng 
tại một cửa hàng trực tuyến, quý vị có thể nhấp vào nút 
PayPal để trả tiền. Sau đó PayPal sẽ để quý vị lựa chọn 
rút tiền từ tài khoản nào trong số các tài khoản quý vị đã 
tạo ra. 

Đó có thể là thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, tài khoản ngân hàng 
hoặc tài khoản PayPal của quý vị. Tài khoản PayPal của 
quý vị có thể có tiền nếu quý vị đã bán hàng và được trả 
tiền qua PayPal, hoặc nếu quý vị chuyển tiền từ tài khoản 
ngân hàng vào PayPal.

Hiểu về những chi phí phát sinh thêm
Những mẹo này có thể giúp quý vị tránh những chi phí bất ngờ khi mua sắm trực tuyến:

• Kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm để đảm bảo rằng kích thước, màu sắc, chất liệu, v.v đúng 
như quý vị mong muốn.

Những chi phí bất ngờ có thể bao 
gồm phí trả lại hàng, giao hàng và 

bán hàng
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• Kiểm tra chính sách hoàn trả của cửa hàng phòng khi sản phẩm quý vị mua không đạt 
yêu cầu.

• Nếu quý vị đang bán hàng, hãy kiểm tra những khoản phí mà trang mua/bán sẽ tính đối 
với quý vị.

• Đừng quên kiểm tra xem có bất cứ khoản phí giao hàng nào không.

• Và đảm bảo rằng giá được tính bằng đô la Úc. Nếu quý vị mua từ nước ngoài, hàng hoá 
có thể được tính bằng ngoại tệ. 

Mua sắm trực tuyến an toàn
Một số bước đơn giản sẽ giúp quý vị trải nghiệm mua 
sắm trực tuyến an toàn và bảo mật:

• Hãy nhớ rằng nếu quý vị dùng thẻ tín dụng hoặc ghi 
nợ để mua hàng trực tuyến, thông tin quý vị cung cấp 
sẽ cho phép người bán mua sắm bằng thẻ của quý vị. 
Vì vậy, rất quan trọng là quý vị chỉ mua sắm trên các 
trang an toàn và tin cậy.

• Chỉ cung cấp chi tiết thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của quý vị cho các trang mua sắm tin cậy, 
như những nhà bán lẻ lớn, hoặc các trang hiển thị một padlock (ổ khóa) hoặc https:// 
trên thanh địa chỉ.

• Các trang mua sắm thật cũng sẽ yêu cầu quý vị cung cấp số CVV ở mặt sau của thẻ. 
Đừng bao giờ mua sắm trên những trang không yêu cầu điều này.

• Đừng bao giờ nhấp vào đường dẫn đến một trang mua sắm trực tuyến trong một email - 
nó có thể là lừa đảo. Hãy gõ địa chỉ của cửa hàng trực tuyến vào trình duyệt của quý vị.

• Cân nhắc sử dụng PayPal làm phương thức thanh toán để tận dụng những bảo vệ bổ 
sung của nó.

• Đừng bao giờ sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí khi mua sắm trực tuyến - dữ liệu của 
quý vị có thể không an toàn.

• Nếu sử dụng thẻ Visa hoặc Master, hãy hỏi ngân hàng của quý vị về các biện pháp an 
ninh bổ sung của họ.

• Khi nói chuyện với ngân hàng, hãy hỏi xem họ sẽ làm gì nếu phát hiện thấy có chuỗi giao 
dịch bất thường hoặc những giao dịch mua hàng giá trị lớn bất thường trên thẻ của quý vị.

• Nếu bị mất hoặc bị đánh cắp thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, hãy báo cho ngân hàng của quý 
vị ngay lập tức. Quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm đối về bất cứ khoản mua sắm nào 
trên thẻ của quý vị từ thời điểm đó, và rất có thể từ thời gian nó bị mất.

Đừng mua sắm trên những trang 
không yêu cầu CVV trên thẻ của 

quý vị 
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