
                HƯỚNG DẪN NHẬP ĐƠN BH XE OTO VBI

BƯỚC 1:
Nhập mã tư vấn của 

Biznet và mật khẩu cá 
nhân vào App 

VBI4sales.
=> Bấm vào ĐĂNG 

NHẬP



BƯỚC 2: 
Bấm vào 

GIỎ HÀNG SẢN 
PHẨM



BƯỚC 3:
Bấm vào 

BẢO HỂM XE OTO



BƯỚC 4:
Bấm vào 

TÍNH PHÍ



BƯỚC 5:
Nhập đầy đủ thông tin 

xe theo yêu cầu
(Lưu ý phần giá trij xe, 
nếu xe mới thì dựa giá 

ghi trên hóa đơn. Nếu xe
củ thì truy cập vào

bonbanh.com  
                
 

để lấy giá trị xe
 chính xác => bấm vào 

TIẾP TỤC



BƯỚC 6:
Nếu KH không tham 
gia phần BH bắt buộc 
thì tắt nút màu xanh.

nếu mua thì bấm
TIẾP TỤC



BƯỚC 7 :
Bấm vào mức miễn 

thường và chọn mệnh 
gia theo nhu cầu của 

Khách Hàng
(mệnh giá từ 500k ~20tr)



BƯỚC 8 :
Các bạn tick vào 3 điều 

khoản bổ sung 

=> bấm
 CHỌN



BƯỚC 9:
Chọn số tiền Bảo Hiểm 
người ngồi trên xe tùy 
theo nhu cầu của KH. 

Mệnh giá 
từ 10tr ~ 100tr / người

=> bấm 
TIẾP TỤC



BƯỚC 10:
Chụp màn hình để gửi 
báo giá cho KH, nếu 
KH đồng ý mua Bảo 
Hiểm xe thì yêu cầu 
KH cung cấp những 
thông tin liên quan 
trước khi nhập đơn



                THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. CMND 
2. Số điện thoại
3. Email
4. Địa chỉ (nơi nhận GCN)
5. Mã số thuế (nếu xe doanh nghiệp)
6. Cavet xe 
7. Đăng kiểm xe
8. Giá trị xe trên hóa đơn (nếu xe mới)
9. Xác nhận HĐ 3 bên (nếu có)
10. Chụp hình xe (tham khảo hướng dẫn bên dưới)



                           HÌNH MINH HỌA  
         (lưu ý hình chụp phải rõ nét và giống theo mẫu hướng dẫn)

 ĐĂNG KIỂM XE 



                           HÌNH MINH HỌA  
         (lưu ý hình chụp phải rõ nét và giống theo mẫu hướng dẫn)

 GƯƠNG XE 



                           HÌNH MINH HỌA  
         (lưu ý hình chụp phải rõ nét và giống theo mẫu hướng dẫn)

 KÍNH XE 



                           HÌNH MINH HỌA  
         (lưu ý hình chụp phải rõ nét và giống theo mẫu hướng dẫn)

 BÊN TRÁI XE 



                           HÌNH MINH HỌA  
         (lưu ý hình chụp phải rõ nét và giống theo mẫu hướng dẫn)

 BÊN PHẢI XE 



BƯỚC 11:
Sau khi nhận đầy đủ 
các thông tin KH gửi

=> Bấm vào
BÁN HÀNG



BƯỚC 12:
Bấm vào camera để tải 
hình CMND của KH để 

cập nhật tự động

sau đó nhập hoàn 
những thông tin còn lại.

=> bấm
TIẾP THEO



BƯỚC 13:
Nhập đầy đủ thông tin 
xe dựa trên đăng kiểm 
(lưu ý: số khung, số 

máy chỉ cần nhập 6 số 
cuối. Biểm số xe không 
nhập dấu gạch ngang)

=> bấm
TIẾP TỤC



BƯỚC 14:
Địa chỉ nhận giấy 

chứng nhận xe phải 
nhập đầy đủ tên sđt và 

địa chỉ KH
=> bấm 

TIẾP THEO



BƯỚC 15:
Bấm vào mức miễn 

thường và chọn mệnh 
gia theo nhu cầu của 

Khách Hàng
(mệnh giá từ 500k ~20tr)



BƯỚC 16:
Các bạn tick vào 3 điều 

khoản bổ sung 

=> bấm CHỌN



BƯỚC 17:
Chọn số tiền Bảo Hiểm 
người ngồi trên xe tùy 
theo nhu cầu của KH. 

Mệnh giá 
từ 10tr ~ 100tr / người.
Phần hàng hóa trên xe 
không mua thì nhấn tắt

=> bấm 
TIẾP TỤC



BƯỚC 18:
Khai báo trung thực 

tình trạng xe

nếu tình trạng xe là OK
thì bấm 

TIẾP TỤC



BƯỚC 19:
Nếu không ở gần xe thì 
yêu cầu KH chụp hình 
theo hướng dẫn, sau đó 

gửi hình về Email: 
NGHIMKVBI@VIETTINBANK.VN 

=>bấm 
TIẾP TỤC



BƯỚC 20:
KH cam kết những hình 

ảnh KH chụp là hiện 
trạng thực của xe thì 

chọn OK
=>bấm 

TIẾP TỤC



BƯỚC 21:
Tick vào phần cam 

đoan thông tin chính 
xác, đã đọc điều kiện 

điều khoản, qui tắc của 
VBI   



BƯỚC 22:
Kiểm tra lại tất cả 
thông tin của KH, 

nếu OK thì chọn có 
=>bấm 

THANH TOÁN



BƯỚC 23:
Có 4 hình thức thanh 
toán, hình thức thông 
dụng nhất là QRPay

=> bấm chọn



BƯỚC 23:
Có 4 hình thức thanh 
toán, hình thức thông 
dụng nhất là QRPay

=> bấm chọn



BƯỚC 24:
Chụp màn hình mã QR 
cho khách hàng thanh 

toán Online



BƯỚC 25:
Có 4 hình thức thanh 
toán, hình thức thông 

dụng nhất là VNPayQR
=> bấm chọn



BƯỚC 26:
Chọn vào thẻ ATM và 

tk ngân hàng



BƯỚC 26:
Chọn ngân hàng và 

nhập thông tin TK sau 
đó bấm xác thực và tiến 

hành thanh toán



THANK YOU !


