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Thực hiện trình tự các bước và tại bước 03 chọn phương thức thanh toán:
o Thanh toán trực tuyến
o Ví điện tử (Payoo, MoMo, ViettelPay)
o Thu hộ tại quầy (Payoo, Vietnam Post “VN Post”, Viettel Post, VNPT EPAY)
o Các phương thức khác (Chuyển khoản, POS, Chuyển phí, Tiền mặt)

Thực hiện trình tự các bước và tại bước 06 chọn biểu tượng cần thanh toán đối với Ví điện tử hoặc Thu hộ tại quầy
hoặc Thanh toán trực tuyến:
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

- Chọn: phương thức thanh toán ATM / VISA / MASTER / JCB .
- Nhập số thẻ
- Chọn: xác nhận hoặc hủy giao dịch

VÍ ĐIỆN TỬ

-

Mở ví điện tử đã chọn và thực hiện giao dịch thanh toán.
o Thanh toán ví thành công: tại bước 06 sẽ tự động đính kèm tập tin.
o Thanh toán ví không thành công hoặc chưa thanh toán được: tại bước 06 chọn bước kế tiếp sẽ thông báo “yêu
cầu đính kèm chứng từ thanh toán phí bảo hiểm”.

THU TẠI QUẦY THU HỘ

- Khách hàng ra các Bưu cục (VNPost, Viettel Post), các điểm thanh toán của Payoo hoặc các điểm liên kết của
VNPT EPAY thực hiện giao dịch thanh toán.
o Thanh toán thành công: tại bước 06 sẽ tự động đính kèm tập tin.
o Thanh toán không thành công hoặc chưa thanh toán được: tại bước 06 chọn bước kế tiếp sẽ thông báo “yêu cầu
đính kèm chứng từ thanh toán phí bảo hiểm”
CÁC PHƯƠNG THỨC KHÁC

- Ngoài các phương thức thanh toán: Trực tuyến, Ví điện tử, Thu hộ tại quầy Khách hàng có thể thanh toán bằng
Chuyển khoản, POS, Chuyển phí, Tiền mặt. Tuy nhiên các hình thức này Khách hàng phải đính kèm chứng từ thanh
toán hợp lệ.
- Sau khi hoàn tất thanh toán, email xác nhận thanh toán thành công sẽ được gửi đến email đã khai báo ở bước 1
- Thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

