HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ BẢO HIỂM PRUDENTIAL QUA VIETTELPAY
1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản ViettelPay
Quý khách tải ứng dụng ViettelPay và thực hiện 4 bước sau để đăng ký tài khoản.
Bước 1: Nhập số điện thoại của Quý khách
Bước 2: Thiết lập mật khẩu gồm 6 ký tự số
Bước 3: Nhập lại mật khẩu
Bước 4: Nhập mã OTP được gửi đến Số điện thoại của Quý khách.
Sau khi nhập mã OTP, hệ thống sẽ xác nhận Quý khách hoàn tất đăng ký tài khoản ViettelPay.
Trường hợp đã có tài khoản Bankplus Viettel, Quý khách vui lòng đăng nhập ViettelPay với số điện thoại và mật
khẩu của dịch vụ Bankplus Viettel đang sử dụng.

2. Hướng dẫn nộp phí bảo hiểm Prudential:
Bước 1: Đăng nhập tài khoản ViettelPay. Tại màn hình chính, Quý khách chọn “Xem thêm” để hiển thị tất cả
các ứng dụng, sau đó chọn “Tài chính, bảo hiểm” và chọn “Bảo hiểm Prudential”
Bước 2: Nhập số CMND/số căn cước công dân/mã hợp đồng bảo hiểm cần nộp phí, sau đó chọn “Kiểm tra”
Bước 3: Kiểm tra thông tin hợp đồng bảo hiểm cần nộp phí và lựa chọn nộp 1 trong 4 loại phí sau:
-

Phí định kỳ

-

Phí hoàn trả tạm ứng

-

Phí hoàn trả tự động (tạm ứng từ giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động)

-

Phí khác (trường hợp lựa chọn Phí khác, Quý khách cần nhập vào số tiền dự kiến thanh toán)

Sau khi lựa chọn loại phí, Quý khách chọn “Thanh toán”

Lưu ý: Để thanh toán cho kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, Quý khách vui lòng chọn “Qua số hơp đồng” và nhập vào
số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, sau đó chọn “Phí khác” để nhập kỳ phí đầu tiên cần thanh toán.

Bước 4: Tại màn hình Xác nhận thanh toán, Quý khách kiểm tra lại thông tin số tiền và mã số hợp đồng bảo
hiểm. Quý khách có thể chọn nguồn tiền từ ViettelPay hoặc chọn “Thay đổi” để thêm thông tin tài khoản ngân
hàng, sau đó nhấn “Xác nhận”

Bước 5: Nhập mật khẩu tài khoản ViettelPay để xác nhận. Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của Quý
khách để hoàn tất

