HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
CỔNG THANH TOÁN JETPAY
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Bước 1. Đăng ký trên website của JetPay
- Truy cập vào trang web dành cho Merchant của JetPay

- Chọn “Đăng ký”

Bước 1. Đăng ký trên website của JetPay
- Nhập thông tin: họ tên, số điện thoại, email để đăng ký
tài khoản quản trị trang Merchant

- Kích “Đăng ký”

Bước 2. Đăng nhập hệ thống
* Trường hợp 1: Tài khoản đã kích hoạt MISA ID
- Nhập email hoặc số điện thoại đã đăng ký

- Nhập mật khẩu của tài khoản MISA ID
- Kích “Đăng nhập”

Bước 2. Đăng nhập hệ thống
* Trường hợp 2: Số điện thoại đã kích hoạt MISA ID nhưng email
chưa kích hoạt

- Hệ thống sẽ gửi mã xác thực vào email đăng ký để thực hiện
kích hoạt tài khoản
- Merchant mở mail, lấy mã xác thực, nhập vào hệ thống
- Kích “Tiếp theo”
- Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và gửi thông báo kích hoạt tài
khoản thành công

- Merchant quay lại trang đăng nhập, thực hiện đăng nhập như
trường hợp 1

Bước 2. Đăng nhập hệ thống
* Trường hợp 3: Email đã kích hoạt MISA ID nhưng SĐT chưa
kích hoạt

- Hệ thống sẽ gửi mã xác thực vào SĐT đăng ký để thực hiện
kích hoạt tài khoản
- Merchant mở tin nhắn, lấy mã xác thực, nhập vào hệ thống
- Kích “Tiếp theo”
- Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và gửi thông báo kích hoạt tài
khoản thành công

- Merchant quay lại trang đăng nhập, thực hiện đăng nhập như
trường hợp 1

Chúng tôi vừa gửi một mã xác thực 6 chữ số đến số điện thoại
0989999999. Bạn vui lòng kiểm tra diện thoại và nhập chính xác mã
vào ô dưới để tiếp tục

Bước 2. Đăng nhập hệ thống
* Trường hợp 4: Số điện thoại và email chưa kích hoạt
MISA ID

- Hệ thống sẽ gửi mã xác thực vào email đăng ký để thực
hiện kích hoạt tài khoản
- Merchant mở mail, lấy mã xác thực
- Merchant đặt mật khẩu đăng nhập
- Kích “Tiếp theo”
-

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và gửi thông báo kích hoạt
tài khoản thành công

-

Merchant quay lại trang đăng nhập, thực hiện đăng nhập
như trường hợp 1

Lưu ý: Nếu đợi khoảng 1 phút không nhận được mã xác
nhận Merchant vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email đã đăng
ký hoặc kích “Gửi lại mã xác nhận”

Bước 3. Merchant cập nhật thông tin hồ sơ đơn vị
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu cập nhật thông tin đơn vị để định
danh tài khoản
1.

Thông tin đăng ký kinh doanh

-

Hình thức kinh doanh: chọn hình thức kinh doanh tương ứng

•

Offline: áp dụng cho đơn vị có cửa hàng kinh doanh để khách hàng giao dịch trực
tiếp, như: nhà hàng, quán ăn, shop thời trang, siêu thị… Đơn vị sẽ được cung cấp
các dịch vụ cổng thanh toán bằng QR Code, thu, chi hộ,…

•

Online: áp dụng cho các đơn vị có website/Mobile web/mobile app,… để bán hàng
trực tuyến. Đơn vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán ngay trên
website/Mobile web/mobile app của đơn vị

•

Có thể chọn một trong hai hoặc cả hai

-

Loại hình doanh nghiệp: chọn một trong hai loại hình phù hợp

-

Dịch vụ: chọn dịch vụ bạn muốn đăng ký

-

Thông tin đăng ký kinh doanh:

•

Nhập thông tin chính xác như trên giấy đăng ký kinh doanh

•

Nếu mã số thuế khác mã số đăng ký kinh doanh thì nhập lại chính xác mã số thuế
của đơn vị

•

Ngành nghề kinh doanh: chỉ cần chọn một ngành nghề chính

-

Giấy đăng ký kinh doanh: tải lên ảnh chụp/scan bản gốc đầy đủ hai mặt giấy đăng ký
kinh doanh. Ảnh không được nhòa, bóng, mất góc, đảm bảo nhìn được toàn bộ
thông tin.

Bước 3. Merchant cập nhật thông tin hồ sơ đơn vị
2. Người đại diện, ủy quyền

-

Nhập thông tin người đại diện theo pháp luật giống như trên đăng ký
kinh doanh

-

Chọn một loại giấy tờ Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Lưu
ý giấy tờ phải còn hạn

-

Tải lên ảnh chụp/scan giấy tờ bản gốc. Ảnh không được nhòa, bóng, mất
góc, đảm bảo nhìn được toàn bộ thông tin.

-

Nhập số giấy tờ tương ứng

-

Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là người ký hợp
đồng với JetPay thì check vào ô “Người ký hợp đồng là người đại diện”

-

Trường hợp ủy quyền cho người khác ký hợp đồng thì nhập thông tin của
người ủy quyền tương tự như đối với người đại diện. Đồng thời phải tải
lên ảnh chụp/scan văn bản ủy quyền bản gốc. Ảnh không được nhòa,
bóng, mất góc, đảm bảo nhìn được toàn bộ thông tin.

Bước 3. Merchant cập nhật thông tin hồ sơ đơn vị
3. Thông tin tài khoản thanh toán

-

Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng để JetPay thực hiện giao dịch thanh toán

-

Thông tin chỉ tài khoản hệ thống sẽ tự động lấy theo tên đơn vị. Bắt buộc phải sử dụng đúng tài khỏan ngân hàng của chính đơn vị mở

-

Nhập thông tin số tài khoản, chọn ngân hàng, Tỉnh/TP, Chi nhánh

-

Merchant Kiểm tra lại các thông tin, đọc điều khoản sử dụng dịch vụ của JetPaty.

-

Kích “Hoàn thành”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu đến bộ phận thẩm định của JetPay để kiểm tra và phê duyệt tài khoản

Bước 4. JetPay phê duyệt thông tin đăng ký
-

Sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng, JetPay sẽ thẩm định và phản hồi qua email

•

Trường hợp 1: Hồ sơ hợp lệ

-

Merchant đã có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Merchant Admin

•

Trường hợp 2: Hồ sơ không hợp lệ:

- Khách hàng đăng nhập lại vào hệ thống và thực hiện cập nhật lại các thông tin sai sót

Bước 4. JetPay phê duyệt thông tin đăng ký
Mail thông báo định danh thành công
JetPay: Tài khoản của Quý khách đã được phê duyệt

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế ABC
JetPay thông báo đã phê duyệt tài khoản:
Tên đơn vị

Công ty Cổ phần Quốc tế ABC

Mã số thuế

0101243150

Địa chỉ

Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN

SĐT

0123456789

Người đại diện Bà Phạm Hồng Hà
Chức vụ

Tổng Giám Đốc

Bước 4. JetPay phê duyệt thông tin đăng ký
Mail thông báo định danh thất bại
JetPay: Tài khoản của Quý khách không được phê duyệt

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế ABC
JetPay thông tài khoản của quý khách không được phê duyệt do
sai thông tin đăng ký kinh doanh

THANK YOU!

