How to complete authenticated e-commerce transaction
Prerequisite: Cardholders of all CashCard types and Visa debit cards are required to register his/her mobile phone number
or e-mail address with the FTB bank by completing the Customer Instruction Form and submit to FTB’s nearest branch.
Customers who have registered can also change phone number or e-mail address by filling same form or call our 24-hour
Call Center at (+855)-23-862111. During implementation of VbV, FTB has automatically performed first-time registration
for all existing cardholders using phone numbers it has collected from individual cardholders, except new cardholders.
Work flow of Verified by Visa “VbV” process

Step 1/ Step 4

Step 2

Step 3

Step 1: Cardholder does a purchase on the internet, be navigated to payment page, complete card
information in form on payment page, and follow instruction button such as “submit” or “pay now” to proceed
for payment;

2C2P Merchant
Card Number

4215 8434 5678 0309

Pay Now

Step 2: System will notify cardholders to choose channel of receiving OTP by E-mail or SMS to Phone number to
continue the payment by click on “Summit” Button.

Step 3: FTB Bank will send one-Time Password “OTP” to Phone number by SMS or Email and prompts to enter
the said OTP into authentication box on webpage;
Step 4: cardholder verifies merchant name, transaction amount, and date. If correct, proceed to verify the
transaction reference on the form against the reference (Ref: XXXX) the cardholder received in mobile phone or
e-mail. If correct then enter the OTP in the one-time password box on the authentication form on webpage AND
click “Summit” to complete the transaction. If OTP is entered later than 3 minutes, cardholder may need to
request it again by clicking button “New OTP” and repeat step 3 thru 4.
OTP input remaining time
Name of the Merchant at
which you are shopping
Amount of the purchase
Card number

OTP (One Time Password)

SMS from FTB:

E-mail from FTB:
Dear Sir/Madam,

Your OTP code is: 145214
Please input this OTP code to complete the payment (Reference Number: BHOW)
with the amount of US$5.10 at 2C2P. OTP will expire in 3 minutes.
Best regard.
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Dear Sir/Madam,
Your OTP code is: 145214
Please input this OTP code to complete the payment (Reference Number: BHOW)
with the amount of US$5.10 at 2C2P. OTP will expire in 3 minutes.
Best regard.

