
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA ỨNG DỤNG MOMO 

1. Tải ứng dụng:

- IOS       : Vào App Store  ->  từ chìa khóa “Ví Momo”  -> Cài đặt 

- Android: Vào CH play  ->  từ chìa khóa “Ví Momo” -> Nhận

2. Cài đặt Ví Momo:

- Bước 1: Nhập số điện thoại

- Bước 2: Nhập mã xác thực (được gửi qua tin nhắn điện thoại)

- Bước 3: Tạo mật khẩu (tạo mk 6 số để bảo vệ an toàn Ví momo của bạn)

- Bước 4: Nhập thông tin (nhập họ và tên, nhập email)

- Bước 5: Chọn xác nhận để hoàn thành đăng ký momo



3. Nạp tiền vào ví: (liên kết ngân hàng hoặc nạp tiền tại điểm Nạp/rút) 

a) Liên kết ngân hàng:  Để thực hiện thanh toán các hóa đơn, khách hàng 

cần liên kết tài khoản ngân hàng để thanh toán.  

- Ngân hàng liên kết ví momo (18 ngân hàng) 

- Ngân hàng chỉ hỗ trợ nạp tiền ( 17 ngân hàng) 

- Thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Mastercard, JCB) 

Cách liên kết ngân hàng Vietcombank: 

 

Cách liên kết ngân hàng Vietinbank: 

 

Tùy từng ngân hàng, các bước thực hiện sẽ khác nhau, xin tham khảo đường 

link bên dưới để thực hiện:  

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67 

 

b) Nạp tiền tại điểm Nạp/rút (miễn phí nạp tiền tại hơn 5.000 điểm) 

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67


4. Thanh toán tiền nước dễ dàng qua các bước:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn “Thanh toán Nước”

- Bước 2: Chọn hóa đơn cần thanh toán. Ví dụ: Nước Vĩnh Long

- Bước 3: Nhập mã ID khách hàng và kiểm tra thông tin nợ

- Bước 4: Có thể Chọn nguồn nạp từ Ví MoMo hoặc các ngân hàng đã liên 
kết với MoMo để thực hiện thanh toán

- Bước 5: Chọn "Xác nhận" để hoàn tất thủ tục thanh toán.

Đăng nhập Chọn Thanh toán nước Chọn Nước Miền Nam 



Nhập Mã khách hàng > 

Nhấn Tiếp tục 

Chọn Nguồn Tiền > 

Nhấn Thanh toán 

Thông báo thanh toán thành 

công 
Lịch sử GD thành công 

Tham khảo thêm: 

 Website: www.momo.vn

 Hotline: 028.3991 7199 – 1900 54 54 41

 Facebook: www.facebook.com.vn/vimomo

Chọn Nước Vĩnh Long

http://www.momo.vn/
http://www.facebook.com.vn/vimomo
https://momo.vn/tin-tuc/khuyen-mai

	Blank Page



