
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN TRỰC TUYẾN CHATBOT

Dịch vụ tư vấn trực tuyến của Eximbank là một trí tuệ nhân tạo được huấn luyện để có thể 
thực hiện tương tác và trả lời các câu hỏi của Khách hàng qua giao diện tương tác trên Web-
site hoặc trang Facebook của Eximbank. Tên giao tiếp là Mai.

1. Dịch vụ tư vấn trực tuyến ChatBot của Eximbank là dịch vụ gì? 

Thời gian triển khai thí điểm của Mai là đến 30/11/ năm 2018.

2. Mai sẽ triển khai thí điểm toàn hệ thống Eximbank trong thời gian bao lâu? 

Mai được đào tạo như một nhân viên tư vấn trực tuyến thực sự và hiện tại đã được đào tạo 
các nội dung sau: 

a) Tư vấn thẻ ngân hàng do Eximbank phát hành
b) Tư vấn chương trình khuyến mãi cho KH gửi tiền tại Eximbank
c) Danh sách các địa điểm giao dịch và ATM trên toàn hệ thống Eximbank 
d) Các câu hỏi thường gặp khác

3. Mai có thể tư vấn cho tôi những nội dung gì?

Mai tư vấn trực tuyến 24/7 vì thế bất cứ lúc nào Quý khách cũng đều có thể yêu cầu Mai tư vấn 
các nội dung trên với thời gian tư vấn không giới hạn.

4. Thời gian Mai hỗ trợ lúc nào? Tư vấn cho tôi trong vòng bao lâu?

Mai được xây dựng và phát triển theo công nghệ trí tuệ nhân tạo cần phải được đào tạo, huấn 
luyện kỹ càng các nội dung, quy định và sản phẩm dịch vụ của Eximbank. Hiện nay, chúng tôi 
đang phát triển Mai trong giai đoạn đầu hỗ trợ tư vấn/cung cấp thông tin một số sản phẩm 
dịch vụ cho khách hàng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phát triển bổ sung hoàn thiện các 
tính năng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch thực tế của khách hàng tốt hơn.

5. Mai có thể thay thế và thực hiện giao dịch như một giao dịch viên không?

Liên quan đến các thông tin khác: Mai đang được xây dựng, đào tạo và sớm triển khai 
trong thời gian tới vì thế Quý khách có thể vào www.eximbank.com.vn để tìm hiểu thông tin 
tất cả sản phẩm dịch vụ tại Eximbank hoặc liên hệ 1800 1199 để được hỗ trợ. 



Có thể các thông tin quý khách yêu cầu thuộc nhóm dữ liệu Mai đang học hỏi nên trường hợp 
này Quý khách vui lòng liên hệ 1800 1199 hoặc vào www.eximbank.com.vn để tìm kiếm các 
thông tin theo yêu cầu.

9. Khi tôi hỏi Mai mà Mai không thể trả lời yêu cầu của tôi thì tôi phải làm sao?

Mọi thông tin góp ý và phản ánh trong quá trình tương tác với Mai, Quý khách vui lòng chọn 
biểu tượng              và gửi góp ý cho Mai hoặc Quý khách có thể gửi thư theo địa chỉ email          
customer-care@eximbank.com.vn. Mọi góp ý của Quý khách đều rất quan trọng để Eximbank 
tiếp tục phát triển, cải tiến Mai ngày càng tốt và tiện ích hơn.

10. Trong trường hợp Mai tư vấn sai thì tôi phải làm như thế nào để phản ánh?

Tuyệt đối Quý khách vui lòng không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, 
số thẻ, mật khẩu… khi thực hiện tương tác tư vấn với Mai.

6. Tôi có thể hỏi Mai để tư vấn chi tiết số dư tài khoản, số thẻ, số tài khoản thẻ,
… được không? 

Hiện nay, Mai đang hỗ trợ cung cấp danh sách mạng lưới Điểm giao dịch và máy ATM để Quý 
khách tiện tìm kiếm. Sắp tới chúng tôi sẽ bổ sung chức năng định vị để đáp ứng và hỗ trợ Quý 
khách nhiều hơn.

7. Mai có thể hỗ trợ hướng dẫn đường đi hoặc giúp tôi định vị địa điểm Điểm giao 
dịch hoặc máy ATM gần nhất với tôi được không?

Nhằm bảo mật thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ ngay 1800 1199 để được hỗ trợ các yêu 
cầu khẩn cấp. 

8. Khi cần hỗ trợ khẩn cấp liên quan đến mất cắp thì tôi có thể yêu cầu Mai hỗ trợ 
được không?


