
 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THẤU CHI TÍN CHẤP

Bước 1:

Đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến VPBank

Bước 2:

Trường hợp màn hình Trang chủ hiển thị Promotion popup, nhấn vào “Đăng ký ngay!”.

Hệ thống tự động dẫn đến trang Vay trực tuyến và tự động hiển thị Điều khoản & Điều kiện Vay thấu chi

Khách hàng cũng có thể mở trang Vay trực tuyến bằng cách tiếp tục truy cập theo link

Vay vốn > Mở khoản vay trực tuyến2.1



Bước 3:

Tick vào “Tôi đã đọc và hiểu Điều khoản của Thấu chi tín chấp”, sau đó nhấn Tiếp.

Hệ thống hiển thị trang Vay trực tuyến – Chi tiết

Chọn loại hình thấu chi là “Vay thấu chi tín chấp”2.2



Chọn Tài khoản đề nghị cấp thấu chi trong list lựa chọn

Chọn Mục đích là “Tiêu dùng cá nhân”

Bước 4:

Điền số DAO vào mục Thông tin người giới thiệu (nếu có).

Hệ thống sẽ tự động hiển thị tên người giới thiệu cho khách hàng

Điền số tiền Hạn mức khách hàng đề nghị, số tiền cần lớn hơn 10 triệu VND và nhỏ hơn Hạn mức thấu 
chi được hiển thị trên màn hình
Trường hợp khách hàng không phải là Cán bộ nhân viên VPBank, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền 
Hạn mức khách hàng đề nghị
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Bước 6:

Tick xác nhận đồng ký Hợp đồng vay vốn, sau đó nhấn Gửi

Bước 5:

Kiểm tra lại thông tin cá nhân hiển thị (bao gồm Họ tên/ Số di động/ Số CMND Hộ chiếu/ Địa chỉ hiện tại), 

sau đó nhấn Gửi. 

Hệ thống hiển thị trang Vay trực tuyến – Xem lại, kèm theo Hợp đồng thấu chi được đính kèm dạng pdf



Bước 7:

Nhập Mật khẩu OTP nhận được vào trang Xác thực giao dịch, ấn Tiếp tục

Hệ thống hiển thị trang OTP để tiến hành xác thực giao dịch, đồng thời gửi OTP về kênh đăng ký

Hệ thống trả kết quả gửi xong yêu cầu mở khoản vay thấu chi tín chấp trực tuyến tại màn hình Vay trực tuyến – Hoàn thành



Khách hàng sẽ nhận được SMS và email mở hạn mức thấu chi tín chấp nếu yêu cầu mở được xử lý thành công tại back-end.


