
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ 
TRỞ THÀNH MERCHANT



I. Đăng ký tài khoản

III. Quy trình xét duyệt hồ sơ

II. Hướng dẫn khai báo hồ sơ

Bước 1: Truy cập website dành cho Merchant
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Xác thực tài khoản
Bước 4: Khai báo hồ sơ
Bước 5: Chờ phê duyệt hồ sơ

Bước 1: Thông tin đơn vị
Bước 2: Đăng ký kinh doanh
Bước 3: Người đại diện pháp luật
Bước 4: Người ký hợp đồng
Bước 5: Đăng ký dịch vụ
Bước 6: Thanh toãn, đối soát

Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ và gửi hồ sơ

Bước 1: Đánh giá tính xác thực của hồ sơ

Bước 2: Nhận thông báo xét duyệt



Truy cập vào địa chỉ
https://mc.jetpay.vn/ - Website dành
riêng cho Merchant của JETPAY.
Chọn “Đăng ký ngay”.

I. Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập website dành
cho Merchant



Sau khi chọn “Đăng ký ngay”,
tại giao diện đăng ký,
anh/chị điền đầy đủ các
thông tin theo form yêu cầu
rồi chọn “Đăng ký”.

Sau khi thực hiện đăng ký,
anh/chị sẽ được chuyển đến
giao diện chính của website
quản lý của Merchant.

Bước 2: Đăng ký tài khoản 



Hệ thống sẽ gửi email xác
minh tài khoản. Anh/chị kiểm
tra email và chọn “Thiết lập
tài khoản”.

Sau khi “Thiết lập tài khoản”,
anh/chị sẽ được quay trở về
giao diện đăng nhập.
Anh/chị thực hiện đăng nhập
bằng email và mật khẩu đã
đăng ký ở bước 2.

Bước 3: Xác thực tài khoản 



Hệ thống sẽ gửi email xác
minh tài khoản. Anh/chị kiểm
tra email và chọn “Thiết lập
tài khoản”.

Sau khi “Thiết lập tài khoản”,
anh/chị sẽ được quay trở về
giao diện đăng nhập.
Anh/chị thực hiện đăng nhập
bằng email và mật khẩu đã
đăng ký ở bước 2.

Bước 3: Xác thực tài khoản 



Sau khi xác thực tài khoản, tại giao
diện chính của website quản lý dành
cho Merchant, anh/chị chọn “Khai
báo hồ sơ”

Lúc này, trang khai báo hồ sơ sẽ hiện
lên, anh/chị cung cấp các thông tin
theo yêu cầu:
- Nếu chưa cập nhật đủ các hồ sơ yêu
cầu, anh/chị chọn "Lưu".
- Sau khi đã cung cấp tất cả các hồ sơ
theo yều cầu, anh/chị chọn "Gửi".

Bước 4: Khai báo hồ sơ



Sau khi thực hiện khai báo hồ sơ và
cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy
tờ cần thiết, hồ sơ của anh/chị sẽ
được chuyển đến bộ phận thẩm định
hồ sơ.

Quy trình thẩm định hồ sơ sẽ diễn ra
từ 1-2 ngày sau khi anh/chị gửi hồ sơ.

Bước 5: Chờ phê duyệt hồ sơ

Kết quả thẩm định hồ sơ sẽ được thông
báo về email đăng ký tài khoản của
anh/chị.



II. Hướng dẫn khai báo hồ sơ

Tại mục "Thông tin đơn vị", anh/chị cung cấp:
- Mã số thuế
- Tên cửa hàng/nhà hàng/doanh nghiệp/trường học,...
- Địa chỉ doanh nghiệp/nhà hàng/cửa hàng/trường học,...

Bước 1: Thông tin đơn vị



Tại mục "Đăng ký kinh doanh", anh/chị cung cấp các
thông tin
- Ngành nghề kinh doanh tương ứng. Nếu là trường học thì
chọn lĩnh vực Giáo dục, đào tạo
- Ảnh chụp giấy đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập
trường
- Ảnh chụp địa điểm kinh doanh/Trường học (Nếu có)
- Ảnh chụp quầy thanh toán (Nếu có)
- Ảnh chụp khu vực trưng bày hàng hóa và cung cấp dịch
vụ (Nếu có)
- Ảnh chụp kho hàng hóa hoặc khu vực cung cấp công cụ
thực hiện dịch vụ (Nếu có)
- Loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh (Nếu có)
- Doanh thu trung bình 2 năm gần đây (Nếu có)

Bước 2: Đăng ký kinh doanh



Tại mục "Người đại diện pháp luật",
anh/chị cần cung cấp các thông tin về người
đại diện pháp luật gồm:
- Ảnh giấy tờ tùy thân (2 mặt)
- Thông tin có trong giấy tờ tùy thân: Tên,
ngày cấp, số CMT/CCCD/Hộ chiếu, ngày
hết hạn, nơi cấp.
- Chức vụ của người đại diện trong pháp
luật trong tổ chức là gì? Chủ doanh nghiệp,
chủ cửa hàng, chủ nhà hàng hay hiệu
trưởng,...?
- Đối với trường học thì tại mục Người đại
diện pháp luật, anh chị cung cấp ảnh Quyết
định bổ nhiệm hiệu trưởng

Bước 3: Người đại diện pháp luật



- Nếu người ký hợp đồng là người đại diện theo pháp luật thì anh/chị chỉ cần cung cấp các thông tin tượng tự ở
mục 4
- Nếu người ký hợp đồng không phải là người đại diện pháp luật thì anh/chị cần phải cung cấp thêm ảnh của
"Giấy ủy quyền"
- Đối với các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, anh/chị cung cấp Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân
dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của hiệu trưởng.

Bước 4: Người ký hợp đồng



Nếu doanh nghiệp muốn kết nối cổng thanh toán với website thì đánh dấu lựa chọn tại ô "Đăng ký
dịch vụ kết nối Cổng thanh toán với website". Anh/chị nhập tên miền của website và ảnh giấy
chứng nhận sở hữu hoặc hóa đơn mua tên miền.

Bước 5: Đăng ký dịch vụ



- Tại mục thanh toán đối soát, anh/chị cung cấp thông tin của người thực hiện công việc thanh toán, đối soát
cho cửa hàng, doanh nghiệp, nhà hàng, trường học,...
- Thông thường, người thực hiện thanh toán, đối soát thuộc bộ phận kế toán
- Tại thông tin tài khoản nhận tiền thanh toán, anh/chị cung cấp thông tin tài khoản mà doanh nghiệp dùng để
thực hiện các giao dịch thanh toán và nhận thanh toán.

Bước 6: Thanh toán, đối soát



Sau khi hoàn thiện các bước và đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu, anh/chị chọn
"Gửi" để gửi hồ sơ và chờ xét duyệt hồ sơ.

Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ và gửi hồ sơ



Sau khi nhận được hồ sơ từ anh/chị, JETPAY sẽ
thực hiện đánh giá tính xác thực của hồ sơ dựa
trên các thông tin và tài liệu anh/chị đã cung cấp.
Quy trình này có thể diễn ra từ 1-2 ngày sau khi
nhận được hồ sơ.

Bước 1: Đánh giá tính xác thực của hồ sơ

III. Quy trình xét duyệt hồ sơ



Bước 2: Nhận thông báo xét duyệt

Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, JETPAY sẽ gửi email cho anh/chị thông báo về tình trạng hồ sơ đã
được xét duyệt. Lúc này, anh/chị chính thức trở thành Merchant của JETPAY và có thể sử dụng toàn bộ
các tính năng có trong website quản trị Merchant admin.



Bước 2: Nhận thông báo xét duyệt
 Trong trường hợp hồ sơ thiếu hoặc cần phải bổ sung thêm các thông tin, tài liệu khác tùy thuộc vào
đặc thù của doanh nghiệp/cửa hàng/nhà hàng/trường học,...JETPAY sẽ liên hệ với anh/chị và
hướng dẫn bổ sung thêm các hồ sơ cần thiết.




