
Hướng dẫn thanh toán tự động phí bảo hiểm
tại NH TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

Các bước đăng ký dịch vụ như thế nào?

Dịch vụ thanh toán tự động phí bảo hiểm là gì?

Cung cấp số hợp đồng bảo
hiểm khi đăng ký dịch vụ

Áp dụng để đóng phí
bảo hiểm định kỳ 

Khấu trừ từ tài khoản thanh
toán của Quý khách tại BIDV

Đơn giản, dễ dàng khi đăng ký
dịch vụ

Tự động đóng phí bảo hiểm
khi đến hạn

Hoàn toàn miễn phí

Tiện ích là gì?

Quý khách ủy quyền cho BIDV tự động trích tiền từ tài khoản mà Quý khách đã đăng ký để đóng phí bảo hiểm 
định kỳ:  

Ngân hàng trực tuyến
Trang thông tin điện tử (internet banking): https://www.bidv.com.vn/

Tổng đài
Tổng đài chăm sóc Quý khách: 1900 9247 
Giao dịch viên tại tổng đài sẽ hỗ trợ Quý khách đăng ký dịch vụ thanh 
toán tự động phí bảo hiểm cho Hanwha Life Việt Nam. 

Điểm giao dịch
Xem điểm giao dịch gần nhất của BIDV:
https://www.bidv.com.vn/vn/atm-chi-nhanh 
Giao dịch viên tại điểm giao dịch sẽ hỗ trợ Quý khách đăng ký dịch vụ 
thanh toán tự động phí bảo hiểm cho Hanwha Life Việt Nam.

Đăng ký dịch vụ
thanh toán tự động
phí bảo hiểm tại đâu? 
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Đến điểm giao 
dịch thuận tiện 
nhất hoặc truy cập 
chức năng “Thanh 
toán hóa đơn định 
kỳ” tại ngân hàng 
trực tuyến của 
BIDV. 

Cung cấp thông tin 
để đăng ký dịch vụ, 
gồm:

Kiểm tra tên Bên 
mua bảo hiểm để 
xác định đúng hợp 
đồng cần đăng ký 
dịch vụ. 

Xác nhận đăng ký 
dịch vụ.

BIDV thông báo 
kết quả đăng ký 
dịch vụ. 

Nhà cung cấp 
dịch vụ: Công ty 
TNHH Bảo hiểm 
Hanwha Life Việt 
Nam;

Số tham chiếu: Số 
hợp đồng bảo 
hiểm. 
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-



Hướng dẫn đăng ký dịch vụ uỷ nhiệm chi
Tự động thanh toán phí bảo hiểm

Hanwha Life Việt Nam

Cách 1

Đến bất kỳ điểm giao dịch nào của
BIDV để được hướng dẫn đăng ký

Cách 2

Đăng ký qua BIDV Online. Gồm các bước sau:

Bước 1:
Đăng nhập vào website: 
https://www.bidv.com.vn  

• Chọn Ngân hàng trực tuyến dành cho cá nhân
• Đăng nhập vào chương trình BIDV Online



Bước 3:

Xác nhận giao dịch

Gọi điện đến Hotline của BIDV để đăng ký

1900 9247Cách 3

Bước 2:

Cung cấp thông tin để đăng ký thanh toán phí bảo hiểm tự động
 • Chọn mục Thanh toán 

• Chọn Thanh toán hoá đơn định kỳ

• Chọn tài khoản thanh toán

• Chon hoá đơn mới

• Chọn theo loại dịch vụ là Thu hộ bảo hiểm

• Chọn nhà cung cấp là Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam

• Nhập 10 chữ số mã hợp đồng

• Chọn ngày bắt đầu thanh toán


