
Cách ăn cắp mã số thẻ tín dụng 
 

 
 

LÀM THẾ NÀO KẺ GIAN LẤY ĐƯỢC MÃ SỐ THẺ ATM CỦA BẠN ? 
 
Tiếp chuyển mời quý vị xem phương cách kẻ gian lấy được mã số (PIN) của thẻ ATM và cả thẻ tín dụng (Visa, 
master card...), để rồi trong 1 ngày sẽ rút hết tiền trong tài khoản (account) của mình...!!. Quý vị nào (nhất là 
các bà) hiện đang cư ngụ nước ngoài, thường xử dụng thẻ ATM/thẻ Tín Dụng (visa/master card) mỗi khi đi 
chợ hoặc shopping, nên cẩn thận đề phòng kẻ gian xung quanh mình, đồng thời xin có dịp phổ biến tin nầy 
cho người thân, bạn bè. 
 
Bạn có biết là hiện nay nhóm tội phạm đã bắt đầu tìm cách ăn cắp MÃ SỐ trên thẻ ATM của bạn, khi có được 
mã số rồi thì việc đánh cắp thẻ ATM của bạn không khó khăn lắm. 
 

 
Thùy Trang sẽ không bày cho các bạn cách ăn cắp số thẻ ATM hay CreditCard, nhưng hôm nay chúng ta sẽ 
học cách bảo vệ mã số ATM của mình. 
 

... 
 
 



 
Hiện nay ngoài thị trường đã có bán một loại filter gắn vào Iphone để chụp "NHIỆT ẢNH" (thermal image). Với 
filter nầy bạn có thể nhìn thấy sự cảm nhiệt qua màu sắc với nhiệt độ khác nhau trên tấm ảnh. Nóng nhất sẽ 
là màu đỏ đậm và nhạt dần cho tới màu xanh dương là màu lạnh nhất. 
 
Bọn tội phạm hiện nay đang sử dụng loại filter nầy để ăn cắp mã code ATM của bạn. 
 
 
 

 
 

Khi bạn vào máy ATM bấm mã code để rút tiền, sau khi bạn rời khỏi máy thì người đứng phía sau chỉ cần đưa 
Iphone lên chụp vào keypad của bạn vừa mới bấm xong thì họ sẽ biết mã code của bạn là gì. 
 



 
Ví dụ nếu mã code của bạn bấm theo thứ tự là 1,2,3,4,5 thì thermal image filter sẽ cảm nhận qua ảnh màu số 
(5) đậm đỏ nhất vì nó (nóng nhất) và nhạt dần theo các số thứ tự 4,3,2,1. 
 

Vậy thì làm sao để chúng ta đề phòng chuyện nầy không xảy ra? 
 

 
 
(Cách 1) Trong lúc tay phải của bạn bấm mã code thì tay trái bạn sờ vào các số còn lại (sờ không cần bấm). 
Nếu bạn sờ tất cả số còn lại khi rút ATM thì khi bạn rời khỏi, người khác chụp keypad bằng filter sẽ không 
nhận ra được mã code của bạn. 
 
(Cách 2) Nếu ATM là Keypad thì bạn có thể sử dụng đuôi cây bút để bấm số, còn ATM cảm ứng (Touch Screen 
Monitors) thì sau khi rút tiền xong bấm vào những số khác trên Touch Screen để đánh lừa. 
 
(Cách 3) Thổi hơi vào những nút vừa bấm xong Biểu tượng cảm xúc smile 
 

 
Nếu nhà của bạn sử dụng khóa bằng mã code để mở thì bạn hãy làm theo điều hướng dẫn trên, nếu không 
làm vậy, ăn trộm có thể mở cửa nhà dễ dàng. Nếu bạn đựng đồ quí trong két sắt khóa bằng mã code thì kẻ 
gian có thể mở dễ dàng bằng cách chụp hình thermal image trên keypad. Bạn cũng nên làm theo cách hướng 
dẫn trên. 
 
 
Khi bọn tội phạm biết được mã code ATM thì chúng dễ dàng ăn cắp ATM của bạn (làm giả) hãy theo video nầy 
để biết: 
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