
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM 
CHO HỒ SƠ MỚI QUA APP 

BƯỚC 1:
Đăng nhập tài khoản và 
mật khẩu Tư vấn Tài chính 
(TVTC) tại App Lime Pro.

BƯỚC 2:
Thực hiện trình tự các bước khai báo 
HSYCBH và tại bước thanh toán phí của 
mục “Sản phẩm bảo hiểm và thanh 
toán phí” chọn phương thức thanh toán:
o   Thanh toán trực tuyến
o   Ví điện tử (MoMo)

  Thanh toán trực tuyến:
o   Chọn: phương thức thanh toán ATM / VISA / MASTER / JCB
o   Nhập số thẻ
o   Chọn: xác nhận hoặc hủy giao dịch
o   Thanh toán thành công: sẽ tự động đính kèm tập tin chứng từ thanh toán
o   Thanh toán không thành công hoặc chưa thanh toán được sẽ không thể 

tiến hành các bước tiếp theo.

BƯỚC 3:
Thực hiện trình tự các bước tiếp 
theo và tại màn hình “Chứng từ 
đính kèm hồ sơ” tích vào kênh 
thanh toán để thực hiện thanh toán
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CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 12/06/2008 

Trụ sở chính: Tầng 14, số 81 - 85 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM
Hotline: 1900 55 55 22 hoặc *5522 

www.hanwhalife.com.vn

  Ví điện tử MOMO
o   Mở ví điện tử của PO và quét mã thực hiện giao dịch thanh toán.
o   Thanh toán ví thành công: sẽ tự động đính kèm tập tin chứng 

từ thanh toán
o   Thanh toán ví không thành công hoặc chưa thanh toán được sẽ 

không thể tiến hành các bước tiếp theo

BƯỚC 4:
Sau khi hoàn tất thanh toán, email 
xác nhận thanh toán thành công 
sẽ được gửi đến email đã khai báo 
của PO. Thực hiện các bước tiếp 
theo để hoàn tất nộp hồ sơ yêu 
cầu bảo hiểm.
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