
 

   

 

Quý Khách có thể liên kết thẻ ghi nợ nội địa do Eximbank phát hành với ứng dụng Zalo Pay và 

sử dụng thẻ đã được liên kết này để thanh toán các giao dịch trên ứng dụng Zalo Pay. 

I. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng: 

- Để cài đặt ứng dụng Quý Khách vui lòng tham khảo hướng dẫn của Zion tại mục FAQ đăng tải 

công khai trên https://zalopay.vn  

 

II. Liên kết thẻ và thanh toán: 

a)  Liên kết thẻ ghi nợ nội địa do Eximbank phát hành trên ứng dụng Zalo Pay: 

- Quý Khách vui lòng chọn mục NGÂN HÀNG/ Thêm liên kết/ Eximbank.  

- Quý Khách vui lòng nhập số thẻ ghi nợ nội địa do Eximbank phát hành và tên chủ thẻ cần liên 

kết. 

- Quý Khách sẽ nhận mã OTP và nhập lại mã OTP đã nhận trên ứng dụng Zalo Pay và xác nhận 

liên kết. 

b)  Sử dụng thẻ đã được liên kết để thanh toán trên ứng dụng Zalo Pay: 

-     Quý Khách chọn hàng hoá/dịch vụ cần thanh toán. 

-     Đối với hàng hoá/dịch vụ có giá trị thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng. Quý Khách 

vui lòng nhập số PIN (số PIN là số Quý Khách đã đăng ký trên ứng dụng Zalo Pay) để thanh 

toán. 

-     Đối với hàng hoá/dịch vụ có giá trị thanh toán lớn hơn 2.000.000 đồng. Quý Khách vui lòng 

nhập số OTP để thanh toán. 

-     Trường hợp Quý Khách đã đăng ký liên kết từ hai số thẻ trở lên, khi thanh toán Quý Khách vui 

lòng chọn thẻ đã được liên kết để thanh toán. 

III. Thông tin liên hệ: 

Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, Quý Khách vui lòng liên hệ: CALL CENTER 

18001199 để được hỗ trợ. 

https://zalopay.vn/

