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NỘI DUNG CHI TIẾT 

 

I. ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ 

Bước 1: Đăng nhập vào TK Payoo 

 

Hình 1:Trang chủ Payoo sau khi đăng nhập 

 Nếu chưa có TK, vui lòng đăng ký tại www.payoo.vn.  

Bước 2: Chọn menu đại lý 

 

Hình 2: Menu đại lý 

 

http://www.payoo.vn/
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Hình 3: Trang chủ đại lý khi VĐT của Bạn chưa đăng ký 

Bước 3: Nhấn nút [Đăng ký làm đại lý] trên trang chủ. Trang đăng ký được hiển thị: 

 

Hình 4:  Đăng ký đại lý 

 Nhập các thông tin đại lý 

 Xem kỹ Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của đại lý Payoo 

Lưu ý: Trường hợp TK của Bạn chưa đăng ký email hoặc số điện thoại di động, Bạn sẽ thấy trang sau: 

 

Hình 5: Thông báo VĐT phải cung cấp email và số điện thoại để xác thực trước khi đăng ký 

 Nhấn vào liên kết tương ứng để bổ sung thông tin. Hãy làm theo hướng dẫn tại Payoo 

Lưu ý: Mục VĐT cấp trên, Bạn sẽ có 2 chọn lựa, có đại lý cấp trên hoặc không có đại lý cấp trên 

o Nếu Bạn đăng ký làm đại lý cấp dưới thuộc một đại lý khác, hãy nhập tên TK đại lý cấp trên của mình. 

o Nếu Bạn đăng ký đại lý riêng, không cần phải nhập thông tin đại lý cấp trên. 

I.1 CÓ ĐẠI LÝ CẤP TRÊN 

Trường hợp này xảy ra khi Bạn có nhập tên TK cấp trên 
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Bước 4: Chọn TK dùng thanh toán 

 

Hình 6: Chọn VĐT dùng thanh toán 

 Chọn TK của chính mình nếu Bạn không phải là một thành viên trong tổ chức của Đại lý cấp trên. Khi thực 

hiện các giao dịch, số tiền Bạn phải trả chính là số dư trong TK của Bạn. Lúc này đại lý của Bạn được gọi 

là Đại lý không phụ thuộc (ĐLKPT) 

 Chọn TK cấp trên (chính là TK Bạn đã nhập vào ở bước 3) nếu Bạn là thành viên chính thức thuộc tổ chức 

đó. Khi thực hiện các giao dịch, số tiền Bạn phải trả chính là số dư trong TK cấp trên. Lúc này đại lý của 

Bạn được gọi là Đại lý phụ thuộc (ĐLPT) 

I.2 KHÔNG CÓ ĐẠI LÝ CẤP TRÊN 

Trường hợp này xảy ra khi Bạn không nhập tên TK cấp trên 

Bước 4: Chọn TK dùng thanh toán 

 

Hình 7: Chọn VĐT dùng thanh toán 

Lưu ý: Vì Bạn không chọn Đại lý cấp trên nên hệ thống mặc định rằng Bạn chính là đại lý cấp cao nhất. Do 

đó số tiền Bạn phải trả khi thực hiện các giao dịch chính là số dư trong TK của Bạn. 

Bước 5: Hoàn tất đăng ký 
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Hình 8: Hoàn tất đăng ký 

- Trường hợp có đại lý cấp trên: Đại lý cấp trên xét duyệt (Xem thêm II. Phê duyệt đại lý). Sau đó Payoo 

sẽ xét duyệt cuối cùng. 

o Bạn là đại lý phụ thuộc (ĐLPT): Đại lý cấp trên (ĐLCT) xét duyệt cho phép dùng chung số dư. Trường 

hợp ĐLCT là ĐLPT thì phải được xét duyệt bởi ĐLCT tương ứng (Xem thêm II. Phê duyệt đại lý) 

o Bạn là đại lý không phụ thuộc (ĐLKPT): ĐLCT không cần duyệt. Chỉ cần đại lý cấp trên trực tiếp và 

Payoo xét duyệt là hoàn tất. 

 Trường hợp không có đại lý cấp trên: Chỉ cần Payoo xét duyệt. Payoo sẽ phê duyệt quyền đại lý trong 

vòng 01 ngày làm việc (Liên hệ với Payoo nếu Bạn vẫn chưa được duyệt tại bước này) 

II. PHÊ DUYỆT ĐẠI LÝ 

Chức năng này dành cho Đại lý cấp trên phê duyệt yêu cầu đăng ký làm đại lý cấp dưới 

Bước 1: Bạn đăng nhập thành công vào TK Payoo và chọn menu Đại lý. Trang chủ đại lý sẽ hiển thị như 

hình dưới: 

 

Hình 9: Trang chủ đại lý khi VĐT của Bạn đã là đại lý chính thức 

Lưu ý: Liên kết Bạn có x đại lý chưa cấp quyền sử dụng Ví điện tử sẽ có khi Bạn có đại lý cấp dưới sử 

dụng chung TK thanh toán. Tương tự cho liên kết Bạn có 1 đại lý chưa phê duyệt 

Bước 2: Nhấn vào liên kết Bạn có 1 đại lý chưa phê duyệt để qua trang phê duyệt đại lý. Trang phê 

duyệt đại lý sẽ hiển thị 
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Hình 10: Trang phê duyệt đại lý 

Lưu ý: - Bạn cũng có thể dùng menu Quản lý đại lý / Cấp quyền đại lý cấp dưới để vào trang phê duyệt 

-  Trong hình trên thì TK đang đăng ký làm đại lý nhưng không đăng ký làm đại lý phụ thuộc. Vui lòng 

chú ý tại cột Ví điện tử dùng thanh toán 

Bước 4: Nhấn liên kết Phê duyệt nếu Bạn chấp nhận cho người yêu cầu trở thành đại lý cấp dưới của 

mình. Bạn sẽ nhận được thông báo như hình 11: Thông báo thành công 

 

Hình 11: Thông báo thành công 

Lưu ý: Nếu đại lý cấp dưới chỉ yêu cầu làm ĐLKPT thì đến bước này Bạn đã xét duyệt xong. Trường hợp 

đại lý cấp dưới là ĐLPT thì Bạn phải xét duyệt quyền sử dụng số dư trong TK của Bạn, thực hiện bước 5 

Bước 5: Nhấn liên kết Phê duyệt nếu Bạn chấp nhận cho người yêu cầu dùng chung số dư trong TK của 

Bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo như hình 108. 

               

Hình 12: Xét duyệt quyền dùng chung TK thanh toán 


