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KẾT NỐI NGƯỜI THÂN
GIA TĂNG GIÁ TRỊ
CHO CẢ GIA ĐÌNH

Kết nối Người thân
tại ACB One

Tặng lãi suất đến 0,2%/năm theo 
tổng số dư gia đình 
Miễn phí mở mới gói tài khoản ưu đãi 
“MỘT KHÔNG HAI” 
Miễn phí thường niên thẻ tín dụng & 
hoàn tiền siêu thị đến 10%
Cả nhà cùng nhau tích điểm đổi quà 
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Hướng dẫn kết nối 
Gia Đình trên ACB One

Đăng ký tham gia Gói Gia Đình Việt 
& trở thành thành viên chính

1 Chọn mục Gói tài chính
Gia Đình Việt

3 Xác nhận đồng ý với
điều khoản quy định

2 Chọn “Đăng ký” ngay

4 Xác thực bằng 2 lớp:
Sinh trắc/Mật khẩu và 
phương thức xác thực

5 Nhận thông báo
xác nhận và mời
thêm thành viên

Chỉ đăng ký trở thành Thành viên chính khi chưa tham gia gói Gia Đình Việt

Lưu ý
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Mời thêm
thành viên gia đình

Chấp nhận lời mời để tham gia
Gói Gia Đình Việt

Thành viên chính gỡ/xóa
thành viên khỏi gia đình

1 Nhấn nút mời
thêm thành viên

2 Nhập thông tin thành
viên để gửi lời mời

3 Nhận thông báo
xác nhận 1 Chọn mục Gói

tài chính Gia Đình Việt
2 Xác nhận lời mời tham gia

Gia đình Việt

Mỗi thành viên chỉ có thể tham gia 1 mã gia đình (ID Family)

Lưu ý

1 Chọn thành viên 2 Xác nhận xóa
thành viên khỏi nhóm

3 Nhận thông báo
xác nhận

4 Nhận thông báo
xác nhận
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3 Xác nhận tham gia



1 Nhấn vào biểu tượng “…”, 
chọn hủy gói

2 Nhấn “xác nhận”

Thay đổi hình nền
của gia đình

Hủy tham gia
Gói Gia Đình Việt

1 Chọn mục thay đổi
hình nền

2 Chọn hình nền
muốn thay đổi

3 Hoàn tất hình nền
mong muốn

Thành viên phụ rời khỏi gia đình
& hủy tham gia Gói

1 Chọn mục
hủy tham gia

2 Xác nhận rời khỏi
Gia Đình Việt

3 Nhận thông báo
xác nhận

3 Xác thực bằng 2 lớp: 
sinh trắc/mật khẩu &
phương thức xác thực

4 Nhận thông báo đã 
hoàn tất hủy tham gia
thành công
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