
•  Hầu hết máy ATM sẽ có bảng liệt kê những 
khoản tiền rút ra thông thường nhất như 20, 
50, 60, 80 hay 100 đô-la và nhiều hơn. Nếu 
trên bảng có sẵn số tiền quý vị cần thì bấm 
số này. Nếu muốn rút một số tiền khác hơn, 
quý vị hãy chọn “other amount” (số tiền 
khác hơn) và một màn hình khác sẽ hiện ra, 
khi ấy quý vị có thể bấm số tiền mình cần 
rút. Khi bấm số tiền cứ bấm bình thường và 
số thập phân sẽ tự hiện ra.Ví dụ bấm vào 
số 500 đô-la số thập phân sẽ hiện ra .00. 
Sau đó bấm chữ ENTER.

•    Máy sẽ xác nhận yêu cầu của quý vị và
   yêu cầu quý vị bấm ENTER để tiếp tục   
   giao dịch.

•  Máy sẽ hỏi quý vị có muốn lấy biên lai hay 
không để cho biết số tiền quý vị còn lại 
trong trương mục là bao nhiêu sau lần rút 
tiền này, nếu muốn có biên lai chọn chữ 
“yes” (có) hay nếu không muốn chọn chữ 
“no” (không).

•  Máy sẽ thực hiện yêu cầu của quý vị và sau 
đó nhả thẻ của quý vị ra, rồi đến số tiền và 
cuối cùng là biên lai nếu quý vị muốn có 
biên lai.

Muốn bỏ tiền vào trương mục, 
khi màn hình hiện ra những lựa 
chọn, chọn chữ “deposit” (gửi 

tiền). Sau đó bấm số tiền và bỏ 
tấm chi phiếu hay tiền mặt vào 

trong “deposit envelope” (phong 
bì đựng tiền gửi vào trương 

mục) và đút phong bì vào khe 
gửi tiền khi khe này mở ra.

Xin nhớ là không phải máy 
ATM nào cũng cho phép  

quý vị gửi tiền!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁCH TRẢ 
TIỀN MUA HÀNG BẰNG THẺ (EFTPOS) 

VÀ MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG (ATM)



Giao dịch EFTPOS
Giao dịch ATM
Máy ATM (Máy rút tiền tự động) cho 
phép quý vị thực hiện các giao dịch 
ngân hàng đơn giản mà không cần 
phải vào bên trong ngân hàng. Với máy 
ATM quý vị có thể rút tiền mặt, gửi tiền 
bạc hay chi phiếu vào trương mục và 
xem số tiền còn lại trong trương mục 
của mình. Dưới đây là các hướng dẫn 
để rút tiền mặt.
•  Đút thẻ ngân hàng hay thẻ tín dụng 

vào đúng chiều (hầu hết các máy ATM 
đều có hình để hướng dẫn quý vị bỏ 
thẻ vào theo chiều nào).

•  Sau đó máy bắt đầu hoạt động và sẽ 
hỏi quý vị 
số PIN (Số căn cước cá nhân). Bấm 
số này vào và bấm ENTER.

•  Khi ấy máy sẽ hỏi quý vị muốn làm gì 
(qua màn hình chọn lựa); quý vị muốn 
rút tiền ra, gửi tiền vào hay muốn 
kiểm tra số tiền còn lại trong trương 
mục. Máy sẽ yêu cầu quý vị chọn điều 
nào mình muốn. Nếu muốn rút tiền 
bấm chữ “withdraw cash” (rút tiền).

….. còn tiếp

Quý vị có thể sử dụng hình thức EFTPOS (Chuyển khoản Điện tử tại Điểm Bán hàng) khi đi mua sắm 
mà không mang tiền mặt. Khi bấm số PIN của mình vào máy, quý vị cho phép tiệm bán hàng được 
quyền rút số tiền đã được chỉ định từ trương mục của quý vị. Trước khi bắt đầu, xin nhớ là có nhiều 
cửa tiệm ấn định mức giới hạn 10 đô-la mới được sử dụng hình thức EFTPOS, nghĩa là quý vị phải 
mua hàng trị giá tối thiểu là 10 đô-la mới được sử dụng cách trả tiền EFTPOS này. Nếu không mua 
đủ số này, hãy trả bằng tiền mặt hay nếu không có tiền mặt hãy đi rút tiền tại máy ATM nào gần nhất.

• Đút thẻ vào hay gạt thẻ theo cách chỉ dẫn.

• Chọn loại trương mục, hoặc là loại Saving (Tiết kiệm), Cheque (Chi phiếu) hay Credit (Tín dụng).

• Sau đó quý vị sẽ được yêu cầu bấm số PIN và bấm “enter”.

• Giao dịch sẽ diễn ra.

•  Một khi việc này xảy ra, chữ “approved” sẽ hiện ra và giao dịch hoàn tất và nhân viên bán hàng sẽ 
trao cho quý vị biên nhận. 

•  Nếu muốn sử dụng trương mục tín dụng, ở giai đoạn chọn trương mục, chọn chữ credit (tín dụng) 
và máy hay nhân viên bán hàng sẽ hỏi quý vị có số PIN hay không hay quý vị muốn ký tên, tùy quý 
vị chọn cách nào cũng được.

• Nếu chọn PIN thì tiếp tục làm như hướng dẫn ở trên.

•  Muốn ký tên, nhân viên bán hàng sẽ in biên 
lai ra và quý vị sẽ ký tên ngay trước mặt họ 
và người bán hàng sẽ xác nhận chữ ký này 
bằng cách so sánh với chữ ký ở mặt sau thẻ 
của quý vị.

•  Nhân viên bán hàng sẽ in ra biên lai riêng 
cho quý vị.

• Giao dịch hoàn tất!


