
Hướng dẫn 

Đăng ký Tài khoản

Chuyển tiền Smiles

Lướt xuống



Bước 2

“Tôi đồng ý...”

1. Tích vào ô 
vuông trước 


Bước 1
1. Chọn ngôn ngữ 

Tải ứng dụng Smiles trên:

2. Nhập email & 
mật khẩu (2 lần 
giống nhau)

[Đăng ký]3. Ấn 

[Tạo tài khoản]2. Ấn 



Bước 4
1. Nhập Mã mời 
từ bạn bè 

(nếu có)

Bước 3
1. Kiểm tra email 
để lấy Mã xác nhận 
và nhập tại đây

[Tiếp theo]2. Ấn 

Lưu ý: 

Nếu không nhận 
được Mã xác nhận.

Vui lòng kiểm tra 
lại địa chỉ email, 
hòm thư rác & hòm 
thư quảng cáo...

[Gửi mã 
xác nhận] 
[Tiếp theo]

2. Ấn 
hoặc 



Bước 6
[Đăng ký] Chọn 

Bước 5
Cài đặt 

Mật khẩu ứng dụng

Cần thiết để bảo vệ 
tài khoản chuyển 
tiền của bạn

[Mật khẩu ứng 
dụng]
1. Bật 

[Thời gian yêu 
cầu mã]
2. Chọn 

[Bảo vệ bằng sinh 
trắc học]
3. Bật 

[Tiếp Theo]4. Ấn 

1

2

3



Bước 8

[Tiếp tục]

Nhập thông tin 
như trên thẻ

và ấn 

Bước 7

[Việt Nam]
1. Chọn quốc tịch 

2. Chọn 1 trong 2 
loại giấy tờ sau để 
tiếp tục đăng ký

[Tiếp theo]3. Ấn 



Tori Chan

Bước 10

[Thông tin liên hệ]
Chọn


Bước 9
Chụp ảnh thẻ 
ngoại kiều 2 mặt 
và ảnh chân dung 
bạn cầm giấy tờ 
tuỳ thân

Lưu ý: 

Ảnh phải rõ nét. Vui 
lòng không đeo khẩu 
trang, kính râm khi 
chụp ảnh.



Tori Chan

Bước 12

[Những điều 
cần lưu ý trước 
khi sử dụng] 

Chọn 


dịch vụ

Bước 11

[Tiếp tục]

Nhập các thông tin 
được yêu cầu và 

ấn 

“0”
Nếu không có số điện 
thoại, nhập số  để 
tiếp tục



Tori Chan

Bước 14

[Điều khoản dịch vụ]
Chọn 


Bước 13

[Tôi đã xác nhận...] 

[Tiếp tục]

Tích vào ô vuông 
trước 


và ấn 



Tori Chan

Bước 16
Đăng ký thành công   

Bước 15

[Đồng ý...]

1. Đọc và tích vào ô 
vuông trước 
 Vui lòng không tạo 

tài khoản mới trong 
khi chờ phê duyệt.

Chân thành cảm ơn!
[Đăng ký 

thành viên]
2. Ấn 


