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

1

Sign up for free.

2 Personal account

1. Đăng ký miễn phí

Shop and send money, all without sharing your

3 financial information
4

Vietnam

5

Email address

2. Tài khoản cá nhân
3. Thanh toán và gửi tiền cho giao dịch
thương mại mà không phải chia sẻ thông
tin tài chính của bạn.
4. Chọn quốc gia của bạn
5. Nhập một địa chỉ email hợp lệ

6

Password

7

Re-enter password

6. Chọn một mật khẩu
7. Nhập lại mật khẩu của bạn.
8. Tiếp tục

8

Continue
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1

First name

2

Last name

2. Họ của bạn là gì

3

Date of birth

3. Nhập ngày sinh của bạn
(ngày/tháng/năm)

4

Nationality

5

Middle name

ID number

Address Line 1

7

Address Line 2 (optional)

8

City

9

Province/Region

11

12

5. Nhập số chứng minh thư nhân dân, số
Giấy phép lái xe hoặc số Hộ chiếu của bạn
6. Địa chỉ 1

6

10

4. Chọn quốc tịch của bạn

Vietnam

National ID

1. Tên của bạn là gì | Tên đệm của bạn là gì

Mobile

7. Địa chỉ 2 (Không bắt buộc)
8. Thành phố
9. Tỉnh/Khu vực | Mã bưu điện

Postal code
+84 Phone number

I confirm that I have read, consent and agree to
PayPal's User Agreement and Privacy Policy, and I
am of legal age. I understand that I can change my
communication preferences any time in my PayPal
Account.

Agree and Create Account

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. ©2017 PayPal Inc.

10. Nhập số điện thoại di động/tại nhà của
bạn
11. Tôi xác nhận rằng mình đã đọc, chấp nhận
và đồng ý với Thỏa thuận Người dùng và
Chính sách Quyền riêng tư của PayPal, và
tôi ở độ tuổi hợp pháp. Tôi hiểu rằng tôi
có thể thay đổi tùy chọn thông báo vào
bất kỳ lúc nào trong Tài khoản PayPal của
mình.
12. Đồng ý và Tạo tài khoản

