HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG TÍNH NĂNG LÌ XÌ ONLINE TRÊN BIDV SMART BANKING
Với tính năng “Lì xì Online” trên BIDV Smart Banking cho phép người dùng BIDV Smart Banking tại BIDV có thể chuyển
tiền lì xì và gửi kèm lời chúc đến người nhận lì xì có sử dụng BIDV Smart Banking tại BIDV một cách dễ dàng bằng việc nhập
thông tin số điện thoại người nhận. Khi đó, Người nhận lì xì (có sử dụng BIDV Smart Banking) sẽ nhận được thông báo trên màn
hình ứng dụng về việc nhận được lì xì.
Ngoài ra, tính năng còn cho phép người dùng chuyển lì xì đến người nhận có tài khoản tại BIDV. Trong trường hợp này,
người nhận lì xì không nhận được thiệp lì xì mà “người gửi lì xì” phải gửi bằng cách sử dụng tính năng “ Chia sẻ” để gửi lì xì
cho người nhận qua Messenger, Zalo, Viber…
Để sử dụng tính năng này, Quý khách thực hiện theo các Bước sau:
- Tải/cập nhật ứng dụng BIDV Smart Banking phiên bản mới nhất tại https://bidvsmartbanking.vn/.
- Chọn tính năng “Lì Xì Online”. Màn hình hiển thị: “ Tặng lì xì” và “Lì xì của tôi”:
+ Chọn Tặng lì xì: BIDV khuyến cáo Quý khách nhập số điện thoại của người nhận (có sử dụng BIDV Smart Banking) để nhận lì
xì. Ngòai ra, ứng dụng cho phép chuyển lì xì qua số tài khoản của người nhận lì xì tại BIDV.

Bước 2:
Tại màn hình chức năng
“Lì xì Online”, chọn tính
năng “Tặng lì xì”

Bước 3:
KH chọn 1 thiệp, nhập
hoặc chọn lời chúc gợi ý
và nhấn “Tiếp tục”

Bước 4:
Tại màn hình khởi tạo lì xì:
KH chọn tài khoản nguồn,
chọn/nhập số tài khoản thụ
hưởng hoặc chọn/nhập số
điện thoại thụ hưởng,
chọn/nhập số tiền lì xì và
nhấn “Tiếp tục”

Bước 5:
Ứng dụng hiển thị màn
hình xác nhận giao
dịch: KH kiểm tra lại
thông tin giao dịch,
nhập/đọc OTP (hoặc
xác thực vân tay) và
nhấn Tiếp tục

Bước 6:
Kết quả lì xì.
- Người nhận lì xì có sử dụng Smart Banking sẽ
nhận được thông báo qua ứng dụng
- Người nhận chưa sử dụng Smart Banking và có
tài khỏan tại BIDV, KH có thể chia sẻ ảnh lì xì cho
người thân/bạn bè qua các hình thức chia sẻ của thiết bị
bằng cách nhấn vào nút “Chia sẻ”. KH có thể tiếp tục
gửi lì xì bằng cách nhấn vào nút “Gửi lì xì”

+ Chọn Lì xì của tôi (áp dụng với người nhận lì xì có sử dụng Smart Banking):

Bước 1:
Người nhận lì xì thực hiện đăng nhập ứng dụng và nhận
được thông báo popup số lì xì mới.
Người nhận có thể thực hiện xem lì xì ngay bằng cách nhấn
vào nút “Mở lì xì” (hiển thị màn hình tại bước 3) hoặc xem
sau bằng cách nhấn vào nút “Để sau”

Bước 2:
Trong trường hợp xem sau, KH có thể
truy cập tính năng “Lì xì của tôi” trong
Lì xì Online để xem danh sách lì xì nhận
được.

Bước 3:
Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách lì xì người
nhận nhận được với thông tin ảnh thiệp, lời chúc,
số tiền lì xì, người chuyển.
KH có thể vuốt sang trái/phải để xem các lì xì
nhận được tại danh sách.

