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- Truy cập vào trang website ví điện tử của của JetPay

- Chọn “Đăng ký”

- Tại màn hình Đăng ký nhập đầy đủ thông tin: họ và tên, số điện
thoại, mật khẩu, mã bảo mật. Lưu ý:

o Họ và tên: ghi đầy đủ, có dấu như trên CMT/CCCD

o Số điện thoại: phải chưa từng đăng ký ví điện tử JetPay

o Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ
thường và số

- Kích “Đăng ký”

Bước 1. Đăng ký trên website của JetPay



- Hệ thống sẽ gửi mã xác thực vào số điện thoại đăng ký ví và chuyển đến
trang kích hoạt tài khoản

- Khách hàng nhập mã xác thực và mã bảo mật

- Kích “Kích hoạt”

- Sau khi hệ thống kiểm tra thông tin chính xác sẽ tạo tài khoản ví điện tử
cho khách hàng. Từ đây Khách hàng đã có thể đăng nhập để sử dụng

Bước 1. Đăng ký trên website của JetPay



Bước 2. Đăng nhập hệ thống

- Tại trang đăng nhập ví điện tử, nhập số điện thoại và mật
khẩu đã đăng ký

- Nhập mã bảo mật

- Kích “Đăng nhập”



- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu cập nhật thông tin khách hàng để

định danh tài khoản, theo quy định tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN

- Tài khoản định danh sẽ được sử dụng tính năng: nạp tiền, rút tiền, thanh toán qua
ví, chuyển tiền

- Tài khoản chưa định danh sẽ chỉ sử dụng tính năng thanh toán qua tài khoản ngân
hàng

- Khách hàng kích “Cập nhật” để bắt đầu thực hiện định danh

Bước 3. Cập nhật thông tin định danh ví điện tử



Bước 3. Cập nhật thông tin định danh ví điện tử

- Các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc

- Khách hàng điền thông tin ngày sinh, Số CMT/CCDC, ngày cấp, nơi cấp theo đúng trên CMT/CCCD

- Email: đây là email sẽ nhận các thông báo từ JetPay, nhận mã OTP nếu đăng ký nhận OTP theo
email

- Quốc gia, Tỉnh/TP, Quận/huyện, địa chỉ: lấy theo hộ khẩu thường trú

- Ảnh CMT/CCCD: tải lên file định dạng ảnh (.jpg, .png), đủ cả mặt trước và mặt sau. Hình ảnh đảm
bảo rõ nét, không bị bóng, lóa, mất góc, nhìn rõ các thông tin trên giấy tờ

- Ảnh chân dung: tải lên file định dạng ảnh (.jpg, .png), là ảnh chụp chính diện, rõ mặt, không bóng
lóa, mất góc.

- Sau khi kiểm tra kỹ các thông tin, kích “Lưu lại”

- Hệ thống sẽ gửi thông tin định danh tài khoản sang cho bộ phận thẩm định của JetPay. Lúc này
tài khoản có

- Sau khi kiểm tra kỹ các thông tin, kích “Lưu lại”

- Hệ thống sẽ gửi thông tin định danh tài khoản sang cho
bộ phận thẩm định của JetPay. Lúc này tài khoản có trạng
thái “Chờ xác minh”, khách hàng không được sửa các
thông tin định danh (được bôi mờ) nữa.



Sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng, JetPay sẽ thẩm định và phản hồi qua email + thông báo đến tài khoản ví điện tử

• Trường hợp 1: Hồ sơ hợp lệ

- Khách hàng đã có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Ví điện tử

Bước 4. JetPay phê duyệt thông tin đăng ký



Bước 4. JetPay phê duyệt thông tin đăng ký

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

- Kích “Lưu lại” để gửi lại hồ sơ đã được cập nhật cho JetPay phê duyệt lại



THANK YOU!


