
Quy trình đăng ký chỉ có bằng tiếng Anh. Bản dịch hướng dẫn này, nhằm hỗ trợ, để quy trình dễ dàng hơn.

Cách đăng ký tài khoản PayPal

1. Bắt đầu

2. Nhập địa chỉ email để đăng ký hoặc 
đăng nhập.

3. nhập địa chỉ email của bạn

4. Tiếp theo
Next

Get Started
Enter an email address to sign up or log in.

Email address
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1. Đăng ký một tài khoản Doanh nghiệp

2. Tạo một đăng nhập

3. Nhập một địa chỉ email hợp lệ
4. Chọn một mật khẩu | Nhập lại mật khẩu của 

bạn

5. Thông tin về doanh nghiệp của bạn

6. Họ của bạn là gì | Tên của bạn là gì

7. Tên doanh nghiệp của bạn là gì

8. Nhập số điện thoại doanh nghiệp của bạn

9. Địa chỉ doanh nghiệp 1

10. Địa chỉ doanh nghiệp 2 (không bắt buộc)

11. Tỉnh/Thành phố
12. Phân khu/Phường (không bắt buộc)

13. Mã bưu điện

14. Loại tiền chính của bạn là gì?

15. Chọn một loại tiền

16. Tư vấn khách hàng - PayPal Pt. Ltd., chủ sở 

hữu của thẻ thanh toán tiền điện tử trả 

trước, không cần có sự chấp thuận của Ngân 

hàng Trung ương Singapore. Người dùng nên 

đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện.

17. Khi bấm Đồng ý và Tiếp tục, tôi đồng ý tuân 

theo Thỏa thuận người dùng và Chính sách 

Quyền riêng tư của PayPal

18. Đồng ý và Tiếp tục

Quy trình đăng ký chỉ có bằng tiếng Anh. Bản dịch hướng dẫn này, nhằm hỗ trợ, để quy trình dễ dàng hơn.

Cách đăng ký tài khoản PayPal

Agree and Continue

Password 

Surname

Sign up for a Business account

Create a login

Tell us about your business

What will be your primary currency?

Re-enter password

Given name

Postal code

US Dollar ?

Consumer advisory - PayPal Pte. Ltd., the holder of PayPal's stored value 

facility, does not require the approval of the Monetary Authority of Singapore. 

Users are advised to read the terms and conditions carefully.

By clicking Agree and Continue, I agree to be bound by PayPal's User 

Agreement and the Privacy Policy.

+84 Business phone

Email

Business name

Business address line 1

Business address line 2 (optional)

City/Province

Sub-districtWard(optional)
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1. Cho biết thêm về doanh nghiệp của 

bạn

2. Chọn một loại hình doanh nghiệp

- Cá nhân

- Doanh nghiệp tư nhân

- Hợp danh

- Công ty cổ phần nội bộ
- Công ty cổ phần đại chúng

- Tổ chức phi lợi nhuận

- Cơ quan nhà nước

Quy trình đăng ký chỉ có bằng tiếng Anh. Bản dịch hướng dẫn này, nhằm hỗ trợ, để quy trình dễ dàng hơn.

Cách đăng ký tài khoản PayPal

Tell us about your business

What is the business type?

Individual

Sole proprietorship

Partnership

Private company

Public company

Nonprofit organization

Government entity
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1. Cho biết thêm về doanh nghiệp của bạn

2. Chọn một loại hình doanh nghiệp

3. Loại hình kinh doanh là gì?

4. Loại hình phụ là gì?

5. Website doanh nghiệp (nếu có)

6. Đơn vị tiền tệ chính của bạn sẽ là gì?

7. Chọn một loại tiền

8. Nhập số đăng ký kinh doanh của bạn (nếu có)

9. Nhập ngày đăng ký kinh doanh của bạn

10. Tiếp tục

Quy trình đăng ký chỉ có bằng tiếng Anh. Bản dịch hướng dẫn này, nhằm hỗ trợ, để quy trình dễ dàng hơn.

Cách đăng ký tài khoản PayPal

Continue

Tell us about your business

Private company

What is the business category?

Vietnam

What is the sub-category?

Business registration number (if applicable)

Business website URL (if applicable)

What will be your primary currency?

?

?

?

?Date of business registration
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