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1. Tôi bị mất mật khẩu, làm sao để lấy lại? 

Trả lời:  

- Trường hợp 1: Nếu bạn nhớ câu hỏi bí mật và câu trả lời, vui lòng nhấn vào đây và làm theo hướng dẫn. 

- Trường hợp 2: Nếu bạn  u n câu hỏi bí mật và câu trả lời  vui l ng    d ng em il đ ng    ví g i v  đ   ch  

email support@payoo.com.vn nh ng th ng tin   u đây: 

- T n đ ng nhập ví điện t  

- Họ và t n chủ ví điện t  

- Ngày tháng n m  inh 

- Số Chứng minh nhân dân  ngày cấp và nơi cấp 

- Số điện thoại xác minh ví (nếu có) 

S u  hi  iểm tr  th ng tin  P yoo  ẽ gởi lại lin   ích hoạt mật  hẩu cho Bạn trong thời gi n  ớm nhất. 

2. Tôi muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập thì phải làm sao? 

Trả lời: Đ ng nhập www.Payoo.vn  lự  chọn “Thông tin cá nhân” tại th nh menu b n trái  Bấm chọn th y 

đổi mật  hẩu  thực hiện theo hướng dẫn tr n web ite. 

3. Tôi mới đăng ký Ví, không nhận được mail kích hoạt/ hoặc đã lỡ tay xóa mất? 

Trả lời: Bạn vui l ng  iểm tr  lại đ   ch  m il đ ng    ví   iểm tr  thư trong inbox/  p m/ Jur  m il/… Vui lòng 

nhấn vào đây nếu Bạn vẫn  h ng nhận được em il. S u đó làm theo hướng dẫn để lấy lại lin   ích hoạt.  

4. Tôi mua mã thẻ, nhưng không nhận được email chứa mã thẻ? 

Trả lời: Bạn vui l ng  iểm tr  lại đ   ch  em il nhận mã thẻ  Kiểm tr   ỹ hộp thư InBox và Sp m  Jun ,..Trường 

hợp vẫn chư  nhận được email, vui l ng li n hệ với phòng Hỗ trợ Khách hàng để được trợ giúp. 

5. Tôi mua mã thẻ, nhưng không nhận được tin nhắn chứa mã thẻ? 

Trả lời: Bạn vui l ng  iểm tr  lại  ố điện thoại nhận mã thẻ: có b   hó  chi u nhận tin nhắn  có cài đặt phần m m 

chống  p m  có đ ng hoạt động h i chi u …Nếu điện thoại vẫn hoạt động bình thường  Bạn vui l ng li n hệ với 

phòng Hỗ trợ Khách hàng để được trợ giúp. 

6. Trang web Payoo chạy rất chậm, làm cách nào để chạy nhanh hơn? 

Trả lời: Website www.payoo.vn chạy nh nh nhất tr n trình duyệt Firefox  nếu bạn đ ng    d ng các trình duyệt 

 hác  vui l ng th  lại với trình duyệt vừ  n u. Nếu web ite vẫn chậm  vui l ng li n hệ với ph ng Hỗ trợ Khách 

hàng để được trợ giúp. 

7. Tại sao tôi đăng nhập thì được thông báo “Ví điện tử đang tạm khóa”? Làm cách nào để đăng nhập 

được? 

Trả lời: Khi Bạn đ ng nhập   i mật  hẩu 8 lần li n tiếp thì hệ thống  ẽ tạm  hó  tài  hoản trong 2 giờ để đảm bảo 

an toàn cho chủ tài  hoản. Hết thời gi n tạm  hó  Bạn có thể đ ng nhập lại bình thường. 

8. Tôi thanh toán hóa đơn nhưng không được mà thẻ ngân hàng đã bị trừ tiền. Làm sao để tôi lấy lại tiền?  

Trả lời: Bạn vui l ng li n hệ với ph ng Hỗ trợ khách hàng và cung cấp các th ng tin   u để được hỗ trợ:  

- Mã giao d ch củ  ngân hàng (nếu có) 

- Mã  hách hàng và  ố ti n đã th nh toán 

https://www.payoo.com.vn/m/recoverpassword#title
mailto:support@payoo.com.vn
http://www.payoo.vn/
https://www.payoo.com.vn/m/getactivelink#title
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/lien-he
http://www.payoo.vn/
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- 4  ố cuối củ   ố thẻ ngân hàng đã thực hiện th nh toán. 

Chúng tôi sẽ kiểm tra và hỗ trợ Bạn trong thời gian sớm nhất.  

9. Tôi đã được thông báo đơn hàng thất bại, khi nào tôi mới nhận lại được tiền trong tài khoản ngân hàng? 

Trả lời: Tối đ  trong v ng 02 ngày làm việc  P yoo  ẽ hoàn ti n vào tài  hoản ngân hàng củ  Bạn. Nếu  uá thời 

gi n  uy đ nh nhưng Bạn vẫn chư  nhận được ti n  vui l ng li n hệ với phòng Hỗ trợ khách hàng củ  P yoo để 

được hỗ trợ. 

10. Thời gian tôi được mở lại dịch vụ sau khi đóng tiền tại Payoo là bao lâu? 

Trả lời: P yoo là nhà cung cấp d ch v  th nh toán hộ hó  đơn n n việc đóng hoặc mở d ch v   ẽ tùy thuộc vào 

nhà  uy đ nh củ  nhà cung cấp d ch v  củ  Bạn. Do đó  Bạn vui l ng li n hệ với nhà cung cấp d ch v  để được 

biết thời gi n chính xác. 

11. Tôi đã thanh toán hóa đơn tại Payoo, bao lâu tôi sẽ nhận được hóa đơn đỏ? 

Trả lời: Tùy theo đi u  iện củ  từng nhà cung cấp d ch v  mà Bạn  ẽ li n hệ với Nhà cung cấp d ch v  để nhận 

hó  đơn đỏ hoặc nhà cung cấp d ch v   ẽ gởi v  đ   ch  đ ng    củ  Bạn. Để xem chi tiết cách thức và thời gi n 

gởi hó  đơn d ch v  (hó  đơn đỏ)  vui l ng nhấn vào đây. 

/lien-he
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