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Số: ..…/2019/HD-NHNA-08 Tp. Hồ Chí Minh, ngày …tháng …năm 2019 

 
HƯỚNG DẪN  

Liên kết Tài khoản thanh toán 

Nam A Bank với Ví điện tử ZaloPay 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được điều chỉnh, bổ sung và Đại hội đồng 

cổ đông thông qua ngày 23/03/2019; 

Căn cứ Quy chế về tổ chức, quản lý và điều hành của Ngân hàng TMCP Nam Á ban hành 

theo Quyết định số 202/2019/QĐQT-NHNA ngày 03/05/2019 của Hội đồng quản trị Ngân 

hàng TMCP Nam Á; 

Căn cứ Tờ trình số 55/2019/TTr-NHNA-TTNHS ngày 21/08/2019 của Trung tâm Ngân 

hàng số về việc đề xuất ban hành Hướng dẫn liên kết Tài khoản thanh toán với Ví điện tử 

ZaloPay đã được Tổng Giám đốc thuận duyệt; 

Căn cứ tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Nam Á, 

 

Tổng Giám đốc hướng dẫn các Đơn vị Kinh doanh như sau: 

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng  

- Hướng dẫn này được áp dụng đối với các Khách hàng là cá nhân đang sử dụng các 

sản phẩm/dịch vụ của Nam A Bank như SMS Banking, Tài khoản thanh toán (sau đây 

gọi tắt là “Tài khoản”) và đã đăng ký sử dụng Ví điện tử ZaloPay. 

- Khách hàng mở thành công thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế của Nam A Bank 

vẫn có thể liên kết được với Ví điện tử ZaloPay và sẽ được thực hiện theo Hướng dẫn 

riêng cho loại thẻ đó, không thuộc phạm vi hướng dẫn này. Đối với thẻ tín dụng quốc 

tế, khách hàng chỉ được thực hiện chức năng thanh toán qua Ví điện tử ZaloPay, 

không được sử dụng vào các mục đích trái với quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Ngân hàng số là đơn vị đầu mối quản lý hướng dẫn này có trách nhiệm 

phản hồi, tư vấn, hỗ trợ, tổng hợp các vướng mắc (nếu có) tham mưu trình Tổng Giám 

đốc quyết định trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nam A Bank và của pháp luật. 

II. Điều kiện sử dụng 

- Khách hàng có Tài khoản mở tại Nam A Bank và đăng ký sử dụng SMS Banking. 

- Một khách hàng chỉ được dùng 01 Tài khoản Nam A Bank để liên kết với duy nhất 

một tài khoản Ví điện tử ZaloPay tại một thời điểm. Trường hợp khách hàng muốn 
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thay đổi liên kết với Tài khoản khác, khách hàng phải hủy liên kết Tài khoản thanh 

toán hiện tại và thực hiện liên kết lại với Tài khoản mới. 

- Số điện thoại và CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản Ví điện tử ZaloPay 

ngay tại thời điểm liên kết phải trùng với Số điện thoại và CMND/CCCD/Hộ chiếu 

đăng ký tại Nam A Bank. Một số điện thoại và CMND/CCCD/Hộ chiếu chỉ được liên 

kết với 01 tài khoản Ví điện tử ZaloPay. 

- Ví điện tử ZaloPay hỗ trợ trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy 

tính bảng với hai hệ điều hành là Android (từ phiên bản 4.1 trở lên) và iOS (từ phiên 

bản 8.0 trở lên). 

III. Hạn mức: 

STT Dịch vụ Hạn mức 

1 
Liên kết TK Nam A Bank 

vào Ví điện tử ZaloPay 
_ 

2 

Hủy liên kết TK Nam A 

Bank – Ví điện tử 

ZaloPay 

_ 

3 

Nạp tiền/Thanh toán hàng 

hóa trực tiếp từ Tài khoản 

Nam A Bank. 

- Tối thiểu/giao dịch thanh toán: 

10.000VNĐ. 

- Tối thiểu /giao dịch nạp tiền: 

100.000VNĐ. 

- Tối đa/giao dịch: 10.000.000VNĐ. 

 Không cần OTP:  

từ 2.000.000 VNĐ trở xuống.  

 Bắt buộc OTP:  

trên 2.000.000VNĐ.  

- Tối đa/ngày: 30.000.000VNĐ. 

- Số lượng Giao dịch/ngày: 

 Không cần OTP: 05 lần. 

 Bắt buộc OTP: không giới hạn. 

4 

Rút tiền từ Ví điện tử 

ZaloPay về Tài khoản 

Nam A Bank. 

Theo hạn mức giao dịch của Ví trong 

từng thời kỳ. 
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IV. Nội dung hướng dẫn 

1. Hướng dẫn chi tiết  

1.1 Hướng dẫn liên kết Tài khoản: 

Bước Mô tả Hình ảnh minh họa 

1 

-  Khách hàng mở ứng dụng 

ZaloPay, nhập số điện thoại và 

mật khẩu để đăng nhâp. 

-  Sau đó, Khách hàng ấn tiếp 

“Đăng nhập với mật khẩu”. 

 

 

2 
Ở màn hình chính, Khách hàng 

chọn Ngân hàng. 
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Bước Mô tả Hình ảnh minh họa 

3 
Chọn Nam A Bank để bắt đầu 

liên kết với Tài khoản thanh toán. 

 

4 

Khách hàng nhập đầy đủ các 

thông tin theo yêu cầu và ấn 

chọn “Tôi đồng ý với thỏa 

thuận sử dụng của ZaloPay.” 

và ấn “Tiếp tục”.  
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Bước Mô tả Hình ảnh minh họa 

5 

Khách hàng nhập đầy đủ các 

thông tin: Số tài khoản Ngân 

hàng, Họ và tên chủ tài khoản 

và ấn “Tiếp tục”. 

 

6 

Khách hàng nhập mã OTP được 

gửi đến số điện thoại đã đăng ký 

để hoàn tất liên kết. 
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1.2 Hướng dẫn nạp tiền: 

Bước Mô tả Hình ảnh minh họa 

1 

Ở màn hình chính, Khách 

hàng chọn biểu tượng số dư. 

 

 

2 
Khách hàng chọn chức năng 

“Nạp tiền”. 
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Bước Mô tả Hình ảnh minh họa 

3 

Khách hàng nhập số tiền 

hoặc chọn số tiền cần nạp 

theo gợi ý trên màn hình và 

ấn “Tiếp tục”. 

 

4 

Khách hàng chọ nguồn tiền 

từ Nam A Bank và ấn 

“Xác nhận nạp tiền” để 

hoàn tất nạp tiền. 
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1.3 Hướng dẫn rút tiền: 

Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

1 

Ở màn hình chính, Khách 

hàng ấn vào số dư. 

 

 

2 
Khách hàng chọn chức năng 

“Rút tiền”. 
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Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

3 

Khách hàng chọn số tiền có 

sẵn hoặc nhập số tiền khác, 

chọn Nam A Bank và ấn 

“Tiếp tục”. 

 

 

4 

Khách hàng kiểm tra số tiền 

và ấn “Xác nhận rút tiền” 

để hoàn tất rút tiền. 
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1.4 Hướng dẫn thanh toán: 

Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

1 

Ở màn hình chính, Khách 

hàng chọn chức năng 

“Nạp tiền ĐT” 

 

2 
Khách hàng chọn nhà 

mạng, số tiền cần nạp. 

 



Mã số VB: HD - NHS.MBVDTZALOPAY 

Lần BH: 01 

Số trang: 11/17 

  

BM-QLCL.VBLQ.06, Ngày hiệu lực (29/08/2018)  

Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

3 

Khách hàng chọn nguồn 

tiền, ấn “Xác nhận thanh 

toán” để tiếp tục. 

 

4 

Khách hàng tiếp tục nhập 

mật khẩu đăng nhập hoặc 

xác thực vân tay để hoàn 

tất nạp tiền. 
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1.5 Hướng dẫn hủy liên kết: 

Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

1 

Ở màn hình giao diện 

chính, Khách hàng ấn 

“Ngân hàng”. 

 

2 

Chọn Nam A Bank và ấn vào  

Tùy chọn phía trên góc phải 

màn hình. 
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Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

3 

Màn hình hiển thị 2 lựa 

chọn: 

- Chọn “Hủy liên kết” để 

xác nhận hủy. 

- Chọn “Đóng” để thực 

hiện thao tác khác.  

 

 

4 
Khách hàng chọn “Hủy liên 

kết” để tiếp tục. 
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Bước Mô tả Hình ảnh mình họa 

5 

Khách hàng nhập mã OTP 

được gửi về số điện thoại đã 

đăng ký. 

 

6 

Hệ thống thông báo Khách 

hàng hủy liên kết Ví và Tài 

khoản thành công. 
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2. Các lỗi thường gặp và biện pháp xử lý (nếu có) 

Lỗi/ Rủi ro Giải pháp phòng ngừa/ khắc phục 

1. Khách hàng bị lộ thông tin 

Tài khoản Nam A Bank 

Các Đơn vị Kinh doanh nhắc nhở và hướng dẫn kỹ 

cho khách hàng về việc bảo mật thông tin (yêu cầu 

khách hàng liên hệ Nam A Bank Hotline – 19006679 

để xác nhận lại thông tin khi bất ngờ nhận được yêu 

cầu cung cấp các thông tin cá nhân/thẻ/tài khoản/mật 

khẩu). 

2. Lỗi hệ thống dẫn đến 

khách hàng không thể giao 

dịch 

Khối Công nghệ Thông tin của Nam A Bank và 

ZaloPay bố trí nhân sự phối hợp giám sát và xử lý sự 

cố nhằm đảm bảo hệ thống của hai bên luôn được ổn 

định và kết nối liên tục. 

3. Khách hàng nhập sai Mã 

xác (OTP) thực nhiều lần  

Khách hàng nhập sai Mã xác thực quá 03 lần thì hệ 

thống sẽ hủy giao dịch hiện tại, yêu cầu khách hàng 

thực hiện lại giao dịch mới. 

4. Khách hàng khiếu nại 

Khi có khiếu nại từ khách hàng, các ĐVKD và 

TTB&DVKH giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 

206A/2018/QĐQT-NHNA và theo Quy trình số 

792/2018/QT-NHNA-06 cùng các văn bản thay thế, 

sửa đổi và bổ sung theo từng thời kỳ. 

V. Triển khai thực hiện 

1. Các Đơn vị Kinh doanh (nơi trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ) 

và TTB&DVKH chủ động xử lý các khiếu nại theo cấp thẩm quyền. 

2. Hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày …/…/2019. 

3. Các Ông (Bà) Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Trưởng 

Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở, Giám đốc Trung tâm kinh doanh/Chi nhánh/ Phòng Giao dịch, 

Trưởng các Đơn vị trực thuộc và các cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Nam Á có trách 

nhiệm thi hành theo nội dung Hướng dẫn này. 

4. Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hướng dẫn này do Tổng Giám đốc quyết định. 

Nơi nhận: 
 Như Khoản 3 Mục V; 

 HĐQT, BKS (báo cáo); 

 CBNV Nam A Bank; 

 Lưu: P.HCQT, TT NHS. 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH 
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PHẦN VĂN BẢN LIÊN QUAN 

 

Văn bản nội bộ liên quan: 

STT Tên văn bản Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Loại 

liên kết 

Văn 

bản 

căn cứ 

01 
Quyết định V/v Ban hành Quy trình 

cung cấp dịch vụ Liên kết Ví điện 

tử và Tài khoản/Thẻ Nam A Bank 

567/2017/QĐ-

NHNA-08  
24/08/2017 - X 

02 

Quyết định của HĐQT V/v 

thành lập Khối Kinh doanh trong 

cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 

TMCP Nam Á 

206A/2018/Q

ĐQT-NHNA 
26/04/2018 - X 

03 

Quy trình V/v tiếp nhận và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của 

khách hàng tại Ngân hàng 

TMCP Nam Á 

792/2018/QT

-NHNA-06 
22/11/2018 - X 
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PHẦN KIỂM SOÁT 

1. Mô tả  

Ban hành Số hiệu Mô tả sự 

thay đổi 

Người biên soạn Người thẩm 

định thể thức, 

nội dung 

01  

(…./…./2019) 

.…./2019/HD-NHNA-

….. 

Ban hành 

lần đầu 
PHAN HOÀNG LƯU VŨ THỊ HÀ 

PHƯƠNG 

 

CBNV biên soạn  

(ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

PHAN HOÀNG LƯU 

Trưởng bộ phận biên soạn 

 (ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

VŨ THỊ HÀ PHƯƠNG 

Giám đốc 

Trung Tâm Ngân Hàng Số 

(ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

NGUYỄN QUANG THÔNG 

 

2. Người xem xét (tham mưu) 

Phó Giám đốc Khối Kinh doanh 

(ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lĩnh vực cấp 1 Ngân Hàng Số 

            Lĩnh vực cấp 2 Ngân Hàng Số 

 

  


