HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH VÀ
SỬ DỤNG THẺ TÀI CHÍNH iCARE
Đặc điểm sản phẩm thẻ

1.

STT

Đề mục

Nội dung
- Cán bộ, nhân viên nhận lương qua tài khoản thanh toán mở
tại VietinBank với thu nhập chỉ từ 3,5 triệu đồng/tháng.

1

Đối tượng khách hàng

2

Đặc điểm thẻ

3

Hạn mức tín dụng

- Tối đa 100 triệu đồng.

4

Tài sản bảo đảm

- Không cần tài sản bảo đảm.

- Thời hạn thẻ: Tối đa 3 năm.
- Loại thẻ: Thẻ phi vật lý.

- Bản sao CMND/CCCD;
5

Hồ sơ yêu cầu phát hành thẻ

- Ảnh chụp cận mặt;
- Giấy đề nghị phát hành Thẻ Tài chính iCare kiêm Hợp đồng.

2.

3.

Tiện ích Thẻ Tài chính iCare
-

Thỏa thích mua sắm trên 100.000 sản phẩm đến từ những thương hiệu uy tín, chất lượng cao, giá cả
cạnh tranh.

-

Mua trả góp từ 3 - 12 tháng với lãi suất 0% trên App mua sắm Movi.

-

Miễn lãi, miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên.

-

Hồ sơ phát hành thẻ đơn giản, thuận tiện.

-

Thời gian phát hành nhanh chóng.
Hướng dẫn đăng ký phát hành Thẻ Tài chính iCare

Bước 1: Quý khách hàng công tác tại các đơn vị chi lương qua VietinBank có nhu cầu mua sản phẩm trong
Chương trình Phúc lợi Movi sẽ được tư vấn về sản phẩm Thẻ Tài chính iCare.
Bước 2: Quý khách hàng hoàn thành “Phiếu đăng ký tham gia Chương trình Phúc lợi Movi”, “Giấy đề nghị
phát hành thẻ kiêm Hợp đồng theo mẫu của VietinBank” và cung cấp các thông tin, giấy tờ theo quy định.
Bước 3: Movi thực hiện các bước kiểm tra xác thực thông tin Quý khách hàng trước khi gửi bộ hồ sơ đề nghị
phát hành thẻ về VietinBank. VietinBank thực hiện thẩm định, phê duyệt phát hành thẻ theo quy định.

Bước 4: Sau khi VietinBank phê duyệt, Movi ghi nhận và thể hiện trên hệ thống và App Movi. Kể từ thời
điểm này, Quý khách hàng có thể sử dụng Thẻ Tài chính iCare do VietinBank phát hành để mua các sản phẩm
thuộc Chương trình Phúc lợi Movi.
4.

Hướng dẫn mua hàng hóa trên App Movi bằng Thẻ Tài chính iCare

Bước 1: Tải ứng dụng Movi trên Apple Store hoặc Google Play và đăng nhập vào ứng dụng.
Bước 2: Chọn biểu tượng “Mua hàng” và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Bước 3: Chọn kỳ hạn trả góp và hình thức/địa chỉ giao hàng và nhấn “Xác nhận”, mật khẩu OTP sẽ gửi đến
số điện thoại đã đăng ký.
Bước 4: Nhập OTP vào ứng dụng Movi để hoàn tất thanh toán.
Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin giao dịch và số tiền trả góp hằng tháng.
Bước 6: Nhận hàng do Movi (hoặc đối tác vận chuyển của Movi) giao đến địa chỉ yêu cầu.

