
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIỆN ÍCH “ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ” 
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1. TRUY CẬP TIỆN ÍCH 

Quý khách có thể truy cập tiện ích Đăng ký gói dịch vụ qua iTrade – Home bằng 1 trong 3 cách: 

Cách 1: Tại thanh Menu, chọn CẢNH BÁO/TIỆN ÍCH  Chọn Đăng ký gói dịch vụ 

 

Cách 2: Tại thanh Menu, chọn TÀI KHOẢN  Chọn Thông tin tài khoản  Chọn tab Thông tin liên lạc  

Nhấn nút Thay đổi. 

 

Cách 3: Trong quá trình giao dịch, lệnh đặt không đủ sức mua, màn hình sẽ hiện thông tin cảnh báo   Bấm 

vào tại đây. 
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Tiếp theo, Quý khách nhập Mã khách 

hàng và Mật khẩu đăng nhập của iTrade – 

Home  Nhấn Xác thực tài khoản. 

 

 

2. THAY ĐỔI/ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Khi hiển thị màn hình Đăng ký gói dịch vụ: 

(1) Chọn Đăng ký dịch vụ tài chính. 

(2) Tích chọn Gói dịch vụ tài chính hoặc Gói ưu đãi muốn đăng ký. 

Lưu ý:  

 Quý khách chỉ được chọn tối đa 01 gói dịch vụ tài chính và 01 gói ưu đãi. 

 Đối với khách hàng đang tham gia các chương trình ưu đãi (TV Super Combo,…), khi tích chọn các 

gói ưu đãi sẽ hiển thị cảnh báo như sau: 

 

 Nhấn Đồng ý: nếu khách hàng muốn hủy chương 

trình ưu đãi để tiếp tục đăng ký gói ưu đãi. 

 

 Nhấn Hủy: nếu khách hàng không muốn tiếp tục 

đăng ký gói ưu đãi 

 

 Nhấn Làm mới để chọn lại gói dịch vụ từ đầu. 
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(3) Nhấn Xác nhận 

 

 

Tiếp theo, Quý khách tích xác nhận “Tôi đã hiểu và đồng ý”  Nhập mã PIN  Nhấn nút Xác thực tài khoản. 

Cuối cùng, nhấn nút OK để xác nhận 

yêu cầu. 

Nhấn nút Hủy nếu muốn hủy yêu cầu. 

 

 

Yêu cầu thay đổi/đăng ký dịch vụ tài chính của Quý khách sẽ được lưu tại mục Hiển thị lịch sử gói dịch vụ 

hoặc tại mục Hiển thị lịch sử gói ưu đãi và chờ phê duyệt từ TVSI. 

Kết quả phê duyệt sẽ được gửi qua email đã đăng ký của Quý khách. 

 

Lưu ý: Những yêu cầu thay đổi/đăng ký dịch vụ tài chính sau 16h30 của ngày giao dịch, sẽ được đánh giá 

phê duyệt vào ngày làm việc tiếp theo. 
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3. HỦY YÊU CẦU THAY ĐỔI/ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Trong thời gian chờ phê duyệt từ TVSI, Quý khách có thể hủy yêu cầu thay đổi/đăng ký dịch vụ tài chính. 

Tại mục Hiển thị lịch sử gói dịch vụ hoặc Hiển thị lịch sử gói ưu đãi, nhấn nút Hủy tại cột Trạng thái  

Nhấn Xác nhận. 

 

 

4. THEO DÕI TRẠNG THÁI GÓI DỊCH VỤ 

Quý khách cũng có thể theo dõi trạng thái của các gói dịch vụ tại mục Hiển thị lịch sử gói dịch vụ hoặc mục 

Hiển thị lịch sử gói ưu đãi. 

 

Ý nghĩa các trạng thái: 

 Tạo mới:  Yêu cầu thay đổi gói dịch vụ đang chờ phê duyệt từ TVSI. 

 Đã hủy:  Yêu cầu thay đổi gói dịch vụ đã được hủy từ Quý khách. 
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 Thành công:  Yêu cầu thay đổi gói dịch vụ đã được TVSI đồng ý. 

 Từ chối:  Yêu cầu thay đổi gói dịch vụ đã bị TVSI từ chối. 

  Quý khách vui lòng xem cột Lý do từ chối. 


