
Hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm
trên Ví điện tử MoMo

Dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trên Ví MoMo là gì?

Ưu điểm khi dùng Ví MoMo 

Dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam là một trong rất nhiều tiện ích miễn 
phí trên Ví MoMo. Quý khách chỉ cần tải ứng dụng Ví điện tử MoMo về điện thoại và hoàn 
tất các bước đăng ký là có thể thanh toán phí bảo hiểm nhanh chóng, tiện lợi, an tâm.

Tiện lợi 24/7
Tự động nhắc hạn thanh toán 

Kênh thanh toán nhanh nhất
Miễn phí dịch vụ

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM CỦA HANWHA LIFE

1. Tại màn hình chính app MoMo,
nhập “Hanwha Life” vào ô tìm kiếm.

Hoặc truy cập mục Tài chính – Bảo hiểm
> Thanh toán phí bảo hiểm

2. Chọn Bảo hiểm Hanwha Life 3. Nhập số Hợp đồng bảo hiểm
hoặc số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

hoặc số CMND/CCCD
Lưu ý: Nếu nhập bằng số HSYCBH,

bạn cần đảm bảo thông tin CMND/CCCD
trên hợp đồng bảo hiểm tại Hanwha Life

và Ví MoMo trùng khớp.



4. Chọn loại phí cần thanh toán.
Bạn có thể thay đổi số tiền
theo nhu cầu thanh toán.

Lưu ý: Nếu tại bước 2, bạn chọn nhập
theo số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

thì không thay đổi số tiền.

5. Xác nhận thanh toán 6. Ví MoMo thông báo kết quả
giao dịch

QUÉT MÃ TẢI MOMO/TRUY CẬP NHANH
HANWHA LIFE TRÊN MOMO

NẾU BẠN CHƯA CÓ VÍ MOMO?

Download ngay trên App Store hoặc Google Play:
Nhập từ khóa “Ví MoMo”



Lưu ý

- Sau khi đăng ký thành công, Quý khách cần XÁC THỰC TÀI KHOẢN theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước để có thể sử dụng Ví MoMo.
- Để xác thực tài khoản, Quý khách vào mục Ví của tôi ở góc dưới của màn hình chính 
> Chọn Thiết lập an toàn bảo mật ngay > Nhấn nút “Thiết lập” > Xác thực thông tin 
theo yêu cầu.

TẠO VÍ MOMO THEO 3 BƯỚC

1. Tải và đăng ký 2. Liên kết tài khoản
ngân hàng với Ví

Xem hướng dẫn chi tiết từng bước tại đây: 
https://momo.vn/lienkettaikhoan

3. Nạp tiền vào Ví 



CÁCH 1: 
Nạp tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ quốc tế/ thẻ ATM đã liên kết với Ví MoMo. 
Nếu bạn là người dùng mới, hãy liên kết tài khoản ngay theo HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY 
để dùng Ví tiện lợi hơn, nhận nhiều ưu đãi hơn.

CÁCH 2: 
Nếu không có thẻ hay tài khoản ngân hàng, bạn vẫn có thể nạp tiền mặt vào 
Ví MoMo trực tiếp tại các điểm giao dịch hay Điểm nạp/rút của MoMo.

BƯỚC 1: Tìm đến điểm nạp tiền MoMo gần nhất bằng 1 trong 3 cách sau:
- Từ màn hình chính, tìm từ khóa “Điểm nạp/rút” >> Bật cho phép ứng dụng lấy
thông tin vị trí của bạn để đề xuất những Điểm nạp/rút gần nhất; hoặc bạn nhập vị trí 
bạn muốn tìm Điểm nạp/rút tại ô tìm kiếm.
- Tìm Điểm nạp/rút MoMo tại trang sau: 
https://momo.vn/timdiemgiaodich.
- Liên hệ bộ phận CSKH để được hỗ trợ thông tin;

BƯỚC 2: Đưa số tài khoản MoMo của bạn cho nhân viên tại Điểm nạp/rút và
yêu cầu được nạp tiền;

BƯỚC 3: Sau khi nhân viên Điểm nạp/rút thông báo đã nạp tiền, kiểm tra số dư
tài khoản MoMo và thông báo trên ứng dụng;

BƯỚC 4: Đưa tiền cho nhân viên Điểm nạp/rút sau khi đã kiểm tra thấy tiền trong
tài khoản MoMo.
Lưu ý: Nạp tiền tại Điểm nạp/rút MoMo hoàn toàn miễn phí giao dịch.
Xem thêm hướng dẫn về rút tiền tại Điểm nạp/rút MoMo tại
https://momo.vn/hoi-dap/cach-rut-tien-tai-diem-nap-rut-momo

HƯỚNG DẪN NẠP/RÚT TIỀN

https://momo.vn/lienkettaikhoan




