HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM DAI-ICHI VIỆT NAM
TRÊN APP VÍ VIỆT
Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản vào app Ví Việt
Bước 2: Tại màn hình Home, người dùng chọn vào biểu tượng Thanh toán hoá đơn. Tiếp theo
chọn vào theo đường dẫn Thanh toán khác > Thanh toán bảo hiểm > Bảo hiểm Daiichi Life

Bước 3: Nhập CMND/Số hợp đồng để thực hiện truy vấn thông tin hợp đồng

Bước 4: Sau khi nhập đúng mã khách hàng, người dùng chọn vào nút

để

thực hiện Tra cứu thông tin. Thông tin các khoản cần thanh toán sẽ được hệ thống hiển thị ra
trên màn hình.
-

Trường hợp không có số hợp đồng hiển thị “Không tìm thấy số hợp đồng này”

-

Trường hợp hợp đồng không có phí hiển thị “Không có thông tin về phí của hợp đồng
này.”

Bước 5: Người dùng chọn vào số hợp đồng muốn thanh toán để thực hiện thanh toán hợp đồng
đó
Bước 6: Tại màn hình xác nhận, người dùng sẽ kiểm tra lại thông tin hợp đồng, tích chọn loại
phí cần thanh toán và nhập số tiền muốn thanh toán tương ứng vào ô Nhập số tiền thanh toán.
Nhập số tiền thanh toán theo quy tắc sau:
-

Phí Bảo hiểm định kỳ: được phép nhập nhiều hơn số tiền nợ, tối thiểu 300.000 VND và
không áp dụng cho số tiền thanh toán tối đa.

-

Phí Nợ do tạm ứng từ GTHL để đóng phí, và Nợ do tạm ứng từ GTHL: Chỉ được nhập
số tiền nhỏ hơn hoặc bằng số tiền nợ.

Cuối cùng chọn vào nút

để hoàn tất quá trình thanh toán. Căn cứ vào cài đặt

số tiền cần nhập OTP/cần nhập mPass/không cần nhập mà hiển thị màn hình tương ứng.

Bước 7: Hiển thị màn hình thanh toán thành công, màn hình thành công sau tương ứng khi chọn
1, 2, 3 loại phí

