HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN qua VÍ MOMO
A. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÓNG PHÍ:

1. Đóng phí bảo hiểm đầu tiên của Hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm mới:
1.Tìm từ khóa “DAI-ICHI” tại ô
tìm kiếm của màn hình chính

4. Nếu là hồ sơ “Giấy”, nhập Họ tên
BMBH và số Phí bảo hiểm đầu tiên;
Nếu là Hồ sơ eApp, chỉ cần nhập số
Phí bảo hiểm đầu tiên.

2.Chọn Bảo hiểm Nhân thọ
Dai-ichi VN

3.Nhập số HSYCBH mới

5.Kiểm tra và Xác nhận

MoMo thông báo kết quả
giao dịch

thanh toán
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2. Đóng phí bảo hiểm định kỳ và các khoản hoàn trả tạm ứng:
1. Tìm từ khóa “DAI-ICHI” tại ô
tìm kiếm của màn hình chính

2.Chọn Bảo hiểm Nhân thọ
Dai-ichi VN

Nếu nhập theo CMND/CCCD
→ Chọn số HĐ cần thanh toán

4.Chọn Loại phí và nhập số phí
cần đóng.

3.Nhập số Hợp đồng hoặc
số CMND/CCCD

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

Không cho phép sử dụng thẻ
tín dụng (credit card) để Hoàn
tạm ứng (khoản vay từ HĐBH).
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B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÍ MOMO
Vào App Store/ Google Play, nhập từ khóa Ví MoMo để tải.

1. Tải và đăng ký
2. Liên kết tài khoản ngân hàng hoặc Thẻ quốc tế/ Thẻ ATM với Ví MoMo
3. Nạp tiền vào Ví MoMo
Xem hướng dẫn chi tiết từng bước: https://momo.vn/lienkettaikhoan
Lưu ý:
-

Sau khi đăng ký thành công, 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, vào mục Ví của tôi ở góc dưới màn hình chính và chọn Thiết lập an toàn bảo
mật ngay -> Nhấn nút “Thiết lập” -> Xác thực thông tin theo yêu cầu.

-

Các giao dịch thanh toán phí bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam qua Ví MoMo sẽ tuân thủ hạn mức
thanh toán qua Ví điện tử theo qui định của Ngân hàng Nhà nước:
o

Hạn mức giao dịch tối đa là 50.000.000 đồng/ngày và 100.000.000 đồng/ tháng.

o

Hạn mức giao dịch bằng thẻ tín dụng là 5.000.000 đồng/ngày.
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