
Bước 1

Bước 2

Thực hiện login thành công ứng dụng
VCB Digibank. Tại màn hình chính ứng dụng,

chọn chức năng Mua bảo hiểm 

Bước 3
Nhấn đồng ý tại popup

lưu ý về dịch vụ bảo hiểm

Bước 5
Xem thông tin gói bảo hiểm phù hợp

sau đó nhấn Đăng ký để tiến hành đặt mua

Chọn loại hình bảo hiểm muốn sử dụng

HÃY BẮT ĐẦU THÔI

MUA BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
TRÊN VCB DIGIBANK

Hướng dẫn

Nhấn xem thêm để xem giới thiệu
về sản phẩm
Nhấn đặt mua để thực hiện
đặt sản phẩm bảo hiểm

Bước 7

Thực hiện nhập thông tin cá nhân
đăng ký mua bảo hiểm sau đó
nhấn tiếp tục

Nhấn xác nhận tại các popup điều kiện
điều khoản sau đó nhấn Tiếp Tục
lần nữa

Bước 10

Bước 12

Kiểm tra lại thông tin giao dịch
thanh toán bảo hiểm

Kiểm tra thông tin giao dịch
đã thực hiện thanh toán

thành công

Nhấn thực hiện giao dịch mới
nếu muốn tiếp tục đặt mua
sản phẩm bảo hiểm

Chọn loại phương thức xác thực giao dịch
Nhấn Xác Nhận để thực hiện thanh toán

Bước 4
Thực hiện nhập thông tin ngày sinh, giới tính,
mã giới thiệu ( nếu có ) sau đó nhấn
Xem gói bảo hiểm

Bước 6
Đọc điều kiện điều khoản của
sản phẩm bảo hiểm sau đó
nhấn Xác Nhận để tiếp tục

Bước 11
Nhập thông tin xác nhận giao dịch
theo loại phương thức xác thực đã chọn
ở bước 10. ( mã xác nhận, mật khẩu,
sinh trắc học, soft otp )

Nhấn Xác Nhận

Bước 8
Thực hiện nhập mã xác nhận (OTP)
đã được gửi về số điện thoại tại
thông tin đăng ký và nhấn Xác Nhận

Bước 9
Chọn tài khoản nguồn thanh toán
Nhấn Tiếp Tục

Đặt mua

Đồng ý

XEM GÓI BẢO HIỂM

XÁC NHẬN

CHỌN

TIẾP TỤC

XÁC NHẬN

Tiếp tục

Xác Nhận

Xác Nhận


