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E-BANKING 

DIGITAL BANK 

Giống nhau hay khác nhau 



 Là dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic Banking). 

 Là một loại hình dịch vụ ngân hàng mà khi giao dịch khách 

hàng không cần đến quầy giao dịch để thực hiện, là hình 

thức kết hợp của dịch vụ ngân hàng truyền thông với công 

nghệ thông tin và điện tử viễn thông. 

 Một dịch vụ bổ sung trên nền tảng ngân hàng truyền thống 

với các dịch vụ như Internet banking, SMS banking… 

 

E - BANKING  

 Hay còn gọi là ngân hàng số, là một hình thức ngân hàng. 

 Là sự kết hợp giữa ngân hàng điện tử và ngân hàng truyền 

thống. 

 Dịch vụ 24/7, 100% các giao dịch ngân hàng bằng hình thức 

trực tuyến thông qua Internet. 

DIGITAL BANK  



 Xu hướng tất yếu. 

 

 Cuộc đua giữa các ngân hàng truyền thống: ngày 

càng khốc liệt. 

 

 Thay đổi theo thời đại, nâng cấp chức năng. 

 

 Công nghệ 4.0 ứng dụng trên nền tảng Blockchain. 

 

 Tạo các tính năng mới. 

 

=> Kết quả: các ngân hàng kỹ thuật số 

đang phát triển vượt bậc và ngày càng 

hoàn hảo. 

NGÂN HÀNG SỐ 



 NEEBank là ngân hàng số toàn cầu, hoạt động và cung 

cấp toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ tài chính trên Internet 

thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh (Apps 

Mobile) và web. 

 Sử dụng nền tảng Công nghệ Blockchain vào việc vận 

hành và lưu trữ (Mạng phân tán),giúp NEEBank vượt qua 

được mọi giới hạn biên giới quốc gia – tiền tệ – môi trường 

ứng dụng. 

 Chỉ với 1 tài khoản IDBANK và 1 đơn vị tiền tệ chung 

USDex, NEEBank tạo ra những sản phẩm dịch vụ ưu việt 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng quốc tế, đóng góp chung 

vào xu thế “Thế giới không tiền mặt”. 

 

NEEBANK LÀ GÌ ? 



 ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC: UAE, Ấn Độ, Singapore.  

 GIẤY PHÉP: NGÂN HÀNG THUỴ SĨ 

 HOẠT ĐỘNG: Chính thức hoạt động vào 05/2021 

 Tất cả các quốc gia trên thế giới 

 24/24 trên nền tảng internet 

 Khách hàng: Bất cứ một ai cũng có thể tạo tài 

khoản – tham gia =>> Công dân số toàn cầu 

 VĂN PHÒNG TRỤ SỞ: NEEBank không có bất cứ 

một văn phòng, trụ sở chính nào trên thế giới, hoạt 

động online toàn cầu. 

 ĐẠI LÝ – MẠNG LƯỚI: Hàng triệu Đại lý – Chi 

Nhánh (NEEBanker) trên toàn cầu. 

TRỤ SỞ VÀ HOẠT ĐỘNG 



 TÀI KHOẢN IDBANK: Tài khoản khách hàng, gửi tiết kiệm, thanh 

toán, thẻ card, đổi tiền, chuyển tiền, tín chấp vay tiêu dùng, bảo 

hiểm, đầu tư… 

 

 TÍN DỤNG NEECREDIT: Hệ thống tín dụng mở toàn cầu cho tất cả 

các khách hàng, được đánh giá thang tín dụng tự động bằng AI và 

cho tất cả dịch vụ tài chính cá nhân. 

 

 NEEX: Đổi tiền trung gian USDex và chuyển tiền quốc tế miễn phí. 

 

 NEEBanker: Mạng lưới Đại lý – Chi Nhánh toàn cầu. 

 

 HỆ SINH THÁI MỘT CHẠM: Tích hợp chung 1 tài khoản IDBANK để 

sử dụng toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh một chạm ECOGO – 

ECOTOUCH… 

 

 OMANITY: Cộng đồng và khách hàng rộng khắp tất cả các quốc gia. 

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ 



 Ngân hàng KHÔNG phí đầu tiên trên thế giới 

 Thủ tục đơn giản – tham gia dễ dàng 

 Hoạt động 24/24  

 Sử dụng chung 1 đơn vị tiền USDex  cho các dịch vụ của 

ngân hàng NEEBank trên toàn thế giới (1USDex  =  1 USD) 

 Lãi suất tiền gửi hấp dẫn : 24-48%/ năm 

 Chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, chính xác và miễn phí 

 Mạng lưới đại lý (NEEBanker) có mặt toàn cầu 

 Nền tảng Blockchain: an toàn – chính xác  - bảo mật cao 

 

NEEBANK - NGÂN HÀNG 
KHÔNG PHÍ HOÀN TOÀN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 

ƯU ĐIỂM 



RẤT NHIỀU LỢI ÍCH  

QUYỀN LỢI: Lãi suất 

cao, không thủ tục 

giấy tờ, nhiều chính 

sách hấp dẫn. 

0 PHÍ mọi dịch vụ  

KHÔNG GIỚI 

HẠN tiền tệ, 

quốc gia, môi 

trường trao đổi, 

giao dịch,... 

 

1 TÀI KHOẢN duy 

nhất IDBANK để kết 

nối hệ sinh thái một 

chạm  

 

SỰ KHÁC BIỆT 



Ngân hàng đầu tiên trên thế giới không thu phí hoàn 

toàn các dịch vụ tài chính.   

NGÂN HÀNG 

KHÔNG PHÍ 



Tiếp thị l iên kết – tặng nee miễn phí cho người giới thiệu, thưởng 9 tầng 

NGÂN HÀNG CỘNG ĐỒNG 



Hàng triệu neebanker có mặt  ở toàn cầu - giúp giao dịch 

với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện. 

MẠNG LƯỚI ĐẠI LÝ 

NEEBANKER TOÀN CẦU 



Neex - là nền tảng chuyển tiền quốc tế miễn phí, nhanh chóng, 

dễ dàng, chính xác và 24/24. 

CHUYỂN TIỀN 

QUỐC TẾ MIỄN PHÍ  



MẠNG LƯỚI NEEBANK TOÀN CẦU 



TẦM NHÌN 
Tương lai thuộc về châu Á. Một châu Á không biên giới. 

 

 

SỨ MỆNH 
Trở thành một đối tác đáng tin cậy cho khách hàng và là một 

công ty hàng đầu có uy tín ở Châu Á về “Đầu tư và Tài Chính”.  

 

 

GIÁ TRỊ 
Công nghệ cao là một nền tảng kết nối tạo ra giá trị mới cho 

khách hàng. Phát triển công dân số và thành phố thông minh. 

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

THÀNH VIÊN 
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Quỹ đầu tư 

Đầu tư phát 

triển 

Công dân số 

Thành phố 

thông minh 

Bất động sản 

chia sẻ 

Cổ phiếu 

điện tử 

Công nghệ 

Truyền thông 

Trợ lý ảo  

Hệ sinh thái 

Blockchain 

Sàn giao dịch 

Ngân hàng số 





ĐỐI TÁC 



HỆ SINH THÁI MỘT CHẠM 







Leading – Connection the world  

 Trung tâm nghiên cứu và phát triển công 

nghệ ứng dụng trong Tài chính & Đầu tư. 

 Điểm mạnh: Big Data, Internet of Thing, 

Blockchain, AI, AR, VR 

 Blockchain One Touch (BOT): một giải 

pháp thanh toán với nền tảng Blockchain. 

 Ứng dụng di động và KYC 

ĐỐI TÁC 



NEEDIA 

Truyền thông đa phương tiện là 1 xu hướng phát triển. 

NEEDIA phát triển các kênh truyền thông riêng: 

 

 NplusTV: Kênh tài chính Châu Á. 

 Nplus Production (Production House): Phát triển 

và cung cấp các dịch vụ quảng cáo, thiết kế.  

 Nplus Marcom: Truyền thông tiếp thị & Đơn vị tổ 

chức Sự kiện đa quốc gia. 

 Nplus Biz: Tạp chí khởi nghiệp, kinh doanh Châu Á. 

ĐỐI TÁC 



 NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN  

 TIỀN KHÔNG PHÂN BIỆT QUỐC GIA HAY BIÊN GIỚI 

 HỆ SINH THÁI MỘT CHẠM 

 THẾ GIỚI KHÔNG TIỀN MẶT 

 CON ĐƯỜNG GIÀU CÓ CHO CỘNG ĐỒNG 

CHIẾN LƯỢC & SỰ KHÁC BIỆT 



2018 - 2019 

2020 

2021 - 2022 

2023 - 2025 

NGHIÊN CỨU THỊ 

TRƯỜNG VÀ PHÁT 

TRIỂN SẢN PHẨM 

TRUYỀN THÔNG VÀ 

PHÁT TRIỂN, TÌM 

KIẾM ĐẠI LÝ 

RA MẮT VÀ PHÁT 

TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

PHÁT TRIỂN 

VÀ BÙNG NỔ 

TOÀN CẦU 

LỘ TRÌNH & KẾ HOẠCH 



2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 DUBAI  (30/09/2019) 

 KOREA(29/11/2019) 

 SINGAPORE  (13/01/2020) 

 DUBAI (29 - 30/11/2020) 

 HONGKONG  (05/2021) 

 MUMBAI (10/2021) 

 SHANGHAI  (05/2022) 

 QATAR (12/2022) 

 TOKYO  (05/2023) 

 SINGAPORE (12/2023) 

SỰ KIỆN 



https://neebank.com 

https://www.facebook.com/neebankofficial 

https://www.youtube.com/c/neebank 

https://www.linkedin.com/company/neebank/ 

https://twitter.com/NeeBank1 

info@neebank.sg 

+65  8119 6963 / +971 563770531 

CONTACT 

https://neebank.com/
https://www.facebook.com/neebankofficial
https://www.youtube.com/c/neebank
mailto:info@neebank.sg


THANK YOU! 


