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ANNOUNCEMENT
FTB is very pleased to announce the implementation
of 3D secure service by March 04th, 2019 onward. Due
to number of FTB’s customers using their Visa cards
to perform transactions on the internet keeps
growing significantly. Card information and
transaction data security has become our concerns
and priority. In response to this challenge, 3D secure service will protect the bank and customers from
ecommerce fraud by provision of one-time password (OTP) to customers to complete ecommerce
transaction. If merchant participated in 3D secure service too, the cardholder will be prompted to enter
the OTP the bank has sent to his/her registered phone number or email address.
For first-batch of registration, the bank will register your card for 3D secure service automatically for the
first time to use your phone number you have left to the bank. You may after production date change
your OTP reception medium to email. To avoid unnecessary issues when performing internet transaction,
we strongly encourage you to contact your branch or our 24-hour Call Center for more information at
+855-23-862111 or email at cardcenter@ftbbank.com. You may also explore more guidelines at:
http://www.ftbbank.com/downloads/Event/ScriptForSMSAlert
We are strongly committed to addressing your areas of concern and delivering our utmost protection of
your card and transaction information. We believe that this new and exciting feature will benefit you at a
great extent. On behalf of FTB, we would like to express our gratitude for your continued support and
cooperation.
Sincerely yours,

Dith Sochal
General Manager

