
MPOS h�ps://mpos.vn/  1900 636488

NGAN LUONG h�ps://www.nganluong.vn/nganluong/home.html 1900 585899

PAYOO h�ps://www.payoo.vn/ 1900 545478  |   (028) 3911 7147

VIMO h�ps://vimo.vn/ 1900 2079

ONEPAY h�ps://www.onepay.vn/ 1900 633 927

DANH SÁCH ĐỐI TÁC CITI PAYLITE
LIST OF CITI PAYLITE PARTNERS

Đối tác
Partner Website Số điện thoại

Phone Number

Lưu ý: Mỗi đối tác có thể có quy định riêng về thời gian áp dụng, địa điểm áp dụng, sản phẩm áp dụng, số �ền giao dịch tối thiểu và kỳ hạn thanh toán trả 
góp. Xin liên hệ trực �ếp với đối tác để biết thêm chi �ết. 

Disclaimer: Each partner may have different policy regarding applicable time, applicable address, applicable product, minimum transaction amount and repayment tenure.
Please kindly contact partner for more details.   

V�i hi�u l�c t� ngày 01 tháng 03 n�m 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N�i và Chi nhánh Thành ph� H� Chí Minh �ã chuy�n quy�n s� h�u ho�t ��ng kinh doanh c�a kh�i ngân hàng bán l� cho Ngân hàng TNHH M�t thành viên United Overseas 
Bank (Vi�t Nam) (Mã s� doanh nghi�p 0314922220) (“UOB Vi�t Nam”).
UOB Vi�t Nam là t� chc phát hành c�a t�t c� s�n ph
m thu�c kh�i ngân hàng bán l� mang nhãn hi�u “Citi” t�i Vi�t Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., � Chi nhánh Hà N�i và Chi nhánh Thành ph� H� Chí Minh ch	 �ang cung c�p m�t s� h� tr� nh�t ��nh trong 
giai �o�n chuy�n ti�p liên quan ��n các s�n ph
m �ó.
Các nhãn hi�u “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thi�t k� Vòng Cung cùng t�t c� nhãn hi�u t��ng t� và nh�ng hình thc phái sinh t� chúng ���c UOB Vi�t Nam t�m th�i s� d�ng theo gi�y phép t� T�p �oàn Citigroup và các t� chc có liên quan.

With effect from March 01st 2023, Citibank, N.A., � Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has transferred ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited (Registered number 0314922220) (“UOB Vietnam”).
UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., � Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect of those products.
The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related group entities.


