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Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống ngân hàng điện tử Sacombank theo đường dẫn www.isacombank.com.vn với 

tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác nhận ➾ click “đăng nhập” 

 

 

Bước 2: Chọn chức năng “ Giao dịch”  ➾ chọn mục “ Thanh toán hóa đơn”  

 

 

Bước 3: Chọn “ Đăng ký nhà cung cấp” ➾  click “ đồng ý” sau đó màn hình sẽ xuất hiện danh sách các Công ty 

đang đăng ký thực hiện thanh toán trên internetbanking Sacombank  
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Bước 4: Tìm kiếm Đơn vị hưởng cần thanh toán, Quý Khách hàng có thể chọn (i) loại dịch vụ “ Bảo hiểm” ➾  

click vào “ tìm kiếm”, (ii) chọn theo từng trang, màn hình xuất hiện tên Công ty TNHH Manulife Việt Nam ➾    

click chọn vào “ CONG TY TNHH MANULIFE (VIETNAM) ➾  click vào “ Đăng ký” để thực hiện thanh toán 

 

 

Bước 5: Nhập các thông tin thanh toán 

- Tên gợi nhớ: Quý Khách hàng có thể nhập tên gợi nhớ là “MANULIFE”để chương trình lưu lại và hỗ trợ 

tìm kiếm nhanh chóng cho các lần thanh toán tiếp theo 

- Ngày bắt đầu đăng ký: Quý Khách hàng click chọn vào biểu tượng nhỏ bên phải, màn hình sẽ mặc 

định ngày hiện tại và click chọn 

- Đăng ký thanh toán tự động: Đây là phần tiện ích cộng thêm để hỗ trợ Quý Khách hàng  

 Trường hợp “ Chọn”: chương trình sẽ lưu thông tin đăng ký. Tháng tiếp theo cùng ngày, 

chương trình sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của Quý Khách hàng để thực hiện thanh toán 

cho Manulife. Quý Khách hàng không cần định kỳ hàng tháng truy cập Internet để lập lệnh 

thanh toán  

 Trường hợp “ No”: thông tin đăng ký tự động sẽ không thực hiện 

- Mã hợp đồng: Quý Quý Khách hàng nhập số hợp đồng cần thanh toán và click vào “ lấy thông tin” ➾ 

chương trình sẽ tự động hiển thị tên chủ hợp đồng tương ứng  
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Click vào “Tiếp tục” ➾ màn hình sẽ xuất hiện giao diện mới để nhập nội dung tại phần “Diễn giải” 

 

 

- Nhập nội dung diễn giải: Tên chủ hợp đồng# Số hợp đồng# Số điện thoại 

 

Bước 6: Xác nhận giao dịch thanh toán 

- Click vào “Tạo OTP”, ngay lập tức hệ thống sẽ kích hoạt và mã xác thực sẽ được gửi đến Quý Khách 

hàng thông qua các thiết bị nhận (thiết bị Token hoặc tin nhắn qua điện thoại tùy theo Quý Khách hàng 

chọn khi đăng ký sử dụng IB) 

 

- Nhập mã xác thực OTP ➾ click vào “Gửi” để hoàn tất giao dịch hoặc click vào “Quay lại” để kiểm tra/ 

chỉnh sửa giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

Sacombank chân thành cảm ơn quý Khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm sử dụng dịch vụ Sacombank trong thời 

gian qua. Mọi thắc mắt hay góp ý vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng của Sacombank theo: 

ĐT: 1900 5555 88 

hoặc Email: ask@sacombank.com 
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