HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THAM GIA CTKM
VÀ TRUY VẤN, ĐĂNG KÝ GÓI BẢO HIỂM TRÊN INTERNETBANKING (IBK)
A. Hướng dẫn mở tài khoản tham gia CTKM:
Bước

1:

Truy

cập

website:

https://online.vietbank.com.vn/in
dex_c.html
Bước 2: Chọn “KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN”

Bước 3: Đăng nhập tài khoản
IBK:

Bước 4: Tại thanh chức năng
chọn “Tiền gửi online” >> chọn
“Mở tài khoản tiết kiệm online”

Bước 5: Tại màn hình mở tài
khoản tiền gửi
Tên

sản

phẩm:

chọn

“TG

ONILINE TOAN DIEN” >> chọn
kỳ hạn và số tiền gửi theo quy
định CTKM.

Bước 6: Thực hiện các bước
xác thực và hoàn tất giao
dịch.
Bước 7: Ngay khi hoàn tất
giao dịch >> KH nhận được
thông báo như sau:

Lưu ý: TG Online Toàn diện tham gia CTKM không được tất toán trước hạn,vào ngày đến hạn KH được phép tất
toán tài khoản theo quy định sản phẩm.
B. Hướng dẫn truy vấn và đăng ký gói bảo hiểm:
1. Truy vấn gói bảo hiểm:
Cách 1: Truy cập website: https://online.vietbank.com.vn/index_c.html
Bước 1: Chọn “KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN”

Bước 2: Đăng nhập tài khoản
IBK:

Bước 3: Tại thanh chức năng
chọn “Quà Tặng Bảo Hiểm”

Hệ thống thể hiện tất cả các gói
bảo hiểm tương ứng với tài
khoản tiền gửi mở trên kênh
IBK/MB còn hiệu lực (ngoại trừ
các tài khoản đã tất toán)

Cách 2: Nhấn vào link ”Quà tặng bảo hiểm” tại thông báo tham gia chương trình khuyến mại khi mở tài khoản

2. Đăng ký thông tin gói bảo hiểm

Cách 1: Truy cập website: https://online.vietbank.com.vn/index_c.html
Bước 1: Đăng nhập tài khoản
IBK >> Tại thanh chức năng
chọn “Quà Tặng Bảo Hiểm”

Bước 2: Chọn tài khoản đăng
ký gói bảo hiểm >> Đăng ký

Bước 3: Xem quyền lợi gói bảo
hiểm tại mục Quyền lợi >>
Chọn sản phẩm bảo hiểm và số
lượng tương ứng >> Tiếp tục

Bước 4: Xem điều kiện tham
gia bảo hiểm >> Đăng ký thông
tin người nhận bảo hiểm >> Gửi
 Click chọn chính chủ nếu
người nhận là chính mình.
 Nhập thông tin người nhận
nếu là người khác

Lưu ý: địa chỉ email viết thường.

Bước 6: Thông báo đăng ký
thành công >> Chọn “Quà Tặng
Bảo Hiểm” để nhận giấy chứng
nhận

Trường hợp đăng ký không
thành công >> Chọn “Quà Tặng
Bảo Hiểm >> Đăng ký lại

Bước 7: Nhận giấy chứng nhận
bảo hiểm điện tử >> Chọn trạng
thái thành công >> Kiểm tra >>
Ấn chỉ điện tử

Cách 2: Nhấn vào link ”Sản Phẩm Bảo Hiểm” tại thông báo tham gia chương trình khuyến mại khi mở tài khoản

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THAM GIA CTKM
VÀ TRUY VẤN, ĐĂNG KÝ GÓI BẢO HIỂM TRÊN APP VIETBANK DIGITAL (APP)
A. Hướng dẫn mở tài khoản tham gia CTKM:
Bước 1: Đăng nhập vào APP,
chọn icon “Tiết kiệm”

Bước 2: Chọn icon “Mở tiết
kiệm Online toàn diện”
Chọn “Ưu đãi sản phẩm”: để
xem các thông tin về sản
phẩm và chương trình ưu đãi
của sản phẩm theo từng thời
kỳ.

Bước 3: Thực hiện mở tài
khoản.
Tại mục “Mở tài khoản tiết
kiệm online toàn diện” chọn:
 Kỳ hạn gửi
 Số tiền gửi
 Tick chọn “Tôi đã đọc và
đồng ý với các Điều
khoản-Điều kiện mở và
sử dụng Tiền gửi Online
có kỳ hạn”
 Chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: KH kiểm tra thông
tin tại màn hình “Xác thực
giao dịch”:
 Nếu đúng thông tin:
chọn “Tiếp tục”
 Nếu sai thông tin chọn
biểu tượng quay lại.

Bước 5: Ngay khi hoàn
tất giao dịch >> KH nhận
được OTT thông báo KH
tham gia chương trình
“Tiền gửi Online – An
Tâm toàn diện” bao gồm
thông tin giá trị bảo hiểm
được nhận và link thể lệ
chương
mại.

trình

khuyến

Lưu ý: TG Online – An tâm toàn diện tham gia CTKM không được tất toán trước hạn,vào ngày đến hạn KH được
phép tất toán tài khoản theo quy định sản phẩm.
B. Hướng dẫn truy vấn và đăng ký gói bảo hiểm:
3. Truy vấn gói bảo hiểm:
Bước 1: Đăng nhập vào APP >>
chọn thanh chức năng.

Bước 2: Chọn chức năng “Quà
tặng bảo hiểm” >> Hệ thống thể
hiện tất cả các gói bảo hiểm tương
ứng với tài khoản tiền gửi mở trên
kênh IBK/MB còn hiệu lực (ngoại
trừ các tài khoản đã tất toán)
Tại trường “Trạng thái”:

- KH chọn “Thành công” để
xem lại thông tin giấy chứng
nhận bảo hiểm đã đăng ký.

- KH chọn “Đăng ký”: thực
hiện đăng ký bảo hiểm.

4. Đăng ký thông tin gói bảo hiểm

Bước 1: Đăng nhập vào APP >>
chọn thanh chức năng >> Chọn
chức năng “Quà tặng bảo hiểm” >>
chọn tài khoản có trạng thái “Đăng
ký” >> Đăng ký.

Bước 2: Xem quyền lợi gói bảo
hiểm tại mục Quyền lợi “QLSP”
của từng sản phẩm bảo hiểm
>> Chọn sản phẩm bảo hiểm
và số lượng tương ứng >> Tiếp
tục.

Lưu ý: Tổng giá trị bảo hiểm KH
đã chọn không vượt quá giá trị bảo
hiểm tối đa.

Bước 3: Xem điều kiện tham
gia bảo hiểm >> nhập thông tin
người nhận bảo hiểm >> tick
chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với
điều khoản-điều kiện tham gia
bảo hiểm” >> Gửi
 Click chọn chính chủ nếu
người nhận là chủ tài
khoản.
 Nhập thông tin người nhận
nếu người nhận là khác chủ
tài khoản.

Lưu ý: địa chỉ email viết thường.

Bước 4: Thông báo đăng ký
thành công >> Chọn “Đóng” để
quay lại màn hình chính.

Trường hợp đăng ký không
thành công >> vào lại chức
năng “Quà Tặng Bảo Hiểm” >>
“Đăng ký lại”

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận
bảo hiểm điện tử >> Chọn trạng
thái thành công >> Kiểm tra >>
Ấn chỉ điện tử

