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Hướng dẫn mở tài khoản Home PayLater trên Tiki 
 

Home PayLater là một sản phẩm mang tính cách mạng đến người tiêu dùng – bạn có thể sở hữu được món hàng ưng ý nhưng không gây áp lực tới ngân sách cá nhân 

hay gia đình, do có thể chia nhỏ số tiền mua hàng và trả dần trong nhiều tháng. 

Với hệ thống thẩm định hoàn toàn tự động, chỉ với vài phút đăng ký, bạn sẽ có ngay tài khoản Home PayLater để mua sắm trên Tiki với hạn mức đến 5 triệu! 

Còn chờ gì nữa? Nhanh tay đăng ký mở tài khoản Home PayLater ngay hôm nay để cùng shopping hàng ngàn món hàng với vô vàn ưu đãi đang chờ bạn nhé. 

1. Tìm Home PayLater tại mục Cá nhân 
Bạn hãy tìm và chọn “Mua trước trả sau” tại mục Cá nhân trên ứng dụng TIKI. Sau đó, hãy chọn “Home Credit” để trải nghiệm quy trình đăng ký & thẩm định trong 5 

phút của chúng tôi. 

                                                                                                              

2. Xác nhận số điện thoại bạn đang sử dụng: 
Trước tiên, hãy đồng ý với Điều khoản & Điều kiện, bấm Đăng ký. Sau đó chọn hoặc nhập số điện thoại mà bạn đang sử dụng (chính chủ) và xác nhận bằng mã OTP 

gửi đến số điện thoại vừa nhập (hãy kiểm tra tin nhắn bạn nhé       ) 
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3. Chụp ảnh CMND/CCCD và selfie: 
Bấm vào biểu tượng máy ảnh (hãy bấm “Cho phép” nếu có pop up hiện ra để có thể sử dụng Camera) rồi chụp ảnh theo hướng dẫn. Nhớ đừng đội nón, đừng đeo 

kính khi selfie bạn nhé. Khi chụp CMND / CCCD, hãy tránh để ảnh bị lóa đèn hoặc quá tối. 
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4. Kiểm tra và điền vài thông tin cuối cùng 
Tadaaaaa! Bạn đã ở bước cuối cùng. Ở đây Home PayLater sẽ tự động điền thông tin hồ sơ giúp bạn. Hãy đọc lại để tránh sai sót và điền vài thông tin còn thiếu để 

hoàn tất hồ sơ bạn nhé. Sau bước này, bạn sẽ thấy 1 cái đồng hồ đếm ngược. Chúng ta cần chờ tối đa 3 phút để hệ thống duyệt tự động xử lý hồ sơ, đừng rời màn 

hình nhé! 
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5. Mở tài khoản thành công! 
Nếu thấy màn hình dưới đây, chúc mừng bạn vì bạn đã mở tài khoản Home PayLater thành công. Hãy chọn “Đồng ý sử dụng Phương thức đăng nhập bằng khuôn mặt 

cho những lần sau” và “Tôi đã đọc và đồng ý Đăng ký chứng thư số cùng nội dung hợp đồng trên” rồi bấm Xác nhận. 

Lúc này, bạn sẽ được yêu cầu tạo Mật khẩu. Hãy chọn một mật khẩu dễ nhớ với bạn nhưng khó đoán với người khác để bảo toàn cho tài khoản của mình nhé. Ở bước 

cuối cùng, hãy nhập OTP một lần nữa thay cho chữ ký để hoàn tất quá trình đăng ký. Kể từ bây giờ, bạn đã có thể dùng Home PayLater để Sở hữu nhanh, Thanh toán 

dễ tại Tiki trong vòng 1 phút. 

Chúc bạn có những trải nghiệm thật vui cùng Home PayLater! 
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