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Điều kiện và quy trình triển khai Thanh toán trực tuyến cho merchant
1. Điều kiện triển khai cổng TTTT cho merchant:


Áp dụng cho merchant triển khai cổng thanh toán Nội địa, chấp nhận các thẻ ATM Nội địa của
22 ngân hàng trong nước.



Merchant có văn phòng, shop , địa điểm giao dịch… tại địa bàn ( thành phố, tỉnh ) mà có phòng
GD/ chi nhánh Vietcombank.



Merchant có tư cách pháp nhân là hộ kinh doanh cá thể, công ty một thành viên, công ty cổ
phần, công ty vốn đầu tư nước ngoài…



Merchant có tài khoản tại Vietcombank, tài khoản cá nhân nếu tư cách pháp nhân là hộ kinh
doanh cá thể, tài khoản doanh nghiệp đối với các loại hình đăng ký kinh doanh còn lại.

2. Quy trình triển khai cổng TTTT cho merchant:


Bizweb có trách nhiệm làm việc với merchant để có sự đồng thuận về việc triển khai cổng
thanh toán.



OnePAY và Bizweb cam kết phối hợp triển khai một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
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Ghi chú

Tiếp nhận nhu cầu triển

File Hồ sơ merchant, chỉ

khai TTTT của merchant

điền các thông tin tại

Kiểm tra điều kiện triển

những nơi có dấu "?"

khai TTTT của merchant

Ảnh chụp VP: gồm 3-5

Điền đủ thông tin vào file

ảnh, gồm ảnh phía ngoài

Hồ sơ merchant.

và ảnh chụp phía trong

Có ảnh chụp văn phòng/
địa điểm kinh
doanh/kho… của
merchant, bản mềm.
Đảm bảo trên website của
merchant phải có: thông
tin địa chỉ công ty theo
giấy ĐKKD và địa điểm
kinh doanh.
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Tiếp nhận thông tin từ BW tại

Gửi sang OP hồ sơ của

email : ducpt@onepay.vn

merchant gồm:
Giấy ĐKKD của
merchant bản mềm.
Foto CMT của người ký
HĐ, bản mềm.
File Hồ sơ merchant.
Ảnh chụp văn phòng/địa
điểm kinh doanh/ kho…

3

Xử lý hồ sơ

Hồ sơ thông thường bao

Hoàn thiện Hợp đồng và các

gồm

giấy tờ liên quan, gửi lại BW

- Hợp đồng gồm 2 loại:

bản mềm, file PDF, trong

Hợp đồng chấp nhận thẻ

vòng 1-2 ngày.

ATM của Vietcombank

Phản hồi BW các thông tin

và chấp nhận thẻ ATM

cần thiết, trao đổi thêm để

của các ngân hàng khác.

nắm tình hình của

-Biên bản nghiệm thu của

merchant….

các bản HĐ
BW nhận file mềm hồ sơ,
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xử lý hồ sơ với merchant.
Gửi lại bản cứng hồ sơ
sang OP, bao gồm:
- HĐ và các BB nghiệm
thu.
-Giấy ĐKKD bản cứng,
có công chứng.
-Giấy ủy quyền ký HĐ,
nếu người ký HĐ không
phải là Giám đốc.
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Tiếp nhận hồ sơ và xử lý,

Triển khai về mặt kỹ thuật

trong vòng 5-7 ngày làm việc

cho merchant
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Thông báo hoàn thiện, sẵn

Kiểm tra điều kiện

sàng nghiệm thu

nghiệm thu về mặt kỹ
thuật
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Nghiệm thu

Nghiệm thu

