THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM
CHO PRUDENTIAL QUA F@ST I-BANK
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Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến F@st-I-Bank
trên website www.techcombank.com.vn hoặc : https://tib.techcombank.com.vn/scripts/tiblive

Bước 2: Thực hiện giao dịch
Khách hàng chọn phần “Thanh toán”
Thanh toán bảo hiểm Prudential
Khách hàng điền các thông tin chính và thực hiện lệnh theo các bước sau:
1: Số hợp đồng: là số Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng (8 ký tự, bắt đầu bằng số 0
hoặc số 7)
2: Tên chủ hợp đồng: là tên chủ hợp đồng bảo hiểm
3: Điện thoại liên hệ: được hiển thị sẵn, nếu khách hàng muốn thay đổi số điện thoại
nhận thì quý khách có thể đổi tại đây (nếu cần)
4: Số tiền: số tiền thanh toán
5: Loại phí: Chọn 1 trong 3 loại phí. Phí định kỳ/Hoàn tạm ứng/Phí khác
6: Nội dung: là thông tin của nội dung cần thanh toán (hệ thống mặc định, khách hàng
không phải nhập)
7: Thực hiện :Nếu các thông tin đã điền xong thì khách hàng Click “Thực hiện” để tiếp
tục giao dịch.
8: Nhập mật khẩu: là mật khẩu của khách hàng với mật khẩu thể hiện trên Token Key
tại thời điểm thanh toán
9:Click OK để toàn tất giao dịch
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Bước 3: Kiểm tra lại thông tin giao dịch đã thực hiện trên sổ phụ bằng cách chọn phần Tài
khoản – Sổ phụ tài khoản.
Bước 4: Thực hiện giao dịch tra soát trực tuyến ở phần Hỗ trợ (nếu cần) trong trường hợp
giao dịch báo lỗi.
Mọi thắc mắc, tra soát và khiếu nại mời Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới đây
để được giải đáp:
Techcombank
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Số điện thoại: (043) 942 7444 hoặc số Đường dây nóng: 1800 588 822
Prudential
Trung tâm dịch vụ khách hàng
Hotline: 1900545498
Cảm ơn Qúy khách hàng đã sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam!
-----------------------------------------------------End---------------------------------------------------------------
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