
GIA HẠN TRỰC TUYẾN 

Truy cập trang web của K+ www.kplus.vn  chọn mục Hỗ trợ / Gia hạn trực tuyến trên thanh 
công cụ. Có thể gia hạn trực tuyến bằng (1) thẻ cào K+, mã điện tử (Evoucher), (2) thẻ ghi nợ 
nội địa, (3) thẻ thanh toán quốc tế. 

 

Hình thức 1: Gia hạn trực tuyến bằng thẻ cào K+ hoặc mã điện tử (Evoucher) 

Điều kiện: Đã mua thẻ cào K+ hoặc mã điện tử (Evoucher) tại các đại lý, K+store 

Bước 1: Xác định thông tin thuê bao 

Điền chính xác thông tin vào các ô trống và bấm Tiếp tục 

 

Bước 2: Chọn hình thức gia hạn 

Nhấn vào mục Thẻ cào K+, sau đó nhập mã số bí mật của thẻ cào hoặc mã Evoucher và bấm 
Tiếp tục 



 

Bước 3: Xác nhận thanh toán 

Bấm vào mục Thanh toán để xác nhận thanh toán 

 

Bước 4:  Hoàn tất quá trình gia hạn 

Đợi và nhận thông báo về kết quả gia hạn thuê bao hiển thị trên màn hình. Nếu gia hạn thành 
công, sẽ có email xác nhận gửi vào hòm thư của khách hàng và lệnh kích hoạt sẽ được gửi 
ngay lập tức tới thẻ giải mã.  

Hình thức 2: Gia hạn trực tuyến bằng thẻ ghi nợ nội địa 

Điều kiện: Đã đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến với ngân hàng phát hành thẻ. 

Bước 1: Xác định thông tin thuê bao 

Điền chính xác thông tin vào các ô trống và bấm Tiếp tục 

 



Bước 2: Chọn hình thức gia hạn 

Nhấn vào mục Thẻ ghi nợ nội địa, sau đó bấm vào gói kênh và thời hạn cần gia hạn và điền 
tên chủ thể rồi bấm Tiếp tục 

 

Bước 3: Xác nhận thanh toán 

Kiểm tra lại gói kênh và thời hạn đã chọn có đúng như mong muốn không và bấm vào mục 
Thanh toán để xác nhận thanh toán 



 

Sau đó, yêu cầu thanh toán được chuyển đến trang web của Napas, cần chọn ngân hàng phát 
hành thẻ để tiếp tục điền các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch thanh toán và bấm 
Thanh toán.  

 

Bước 4:  Hoàn tất quá trình gia hạn 

Đợi và nhận thông báo kết quả giao dịch. Sau khi có kết quả giao dịch trên trang web của 
Napas hoặc của ngân hàng phát hành thẻ, quy trình gia hạn trực tuyến sẽ được chuyển hướng 
đến trang web của K+ và hiển thị thông báo về kết quả gia hạn thuê bao. Nếu thông báo xác 
nhận giao dịch thành công, sẽ có email xác nhận gửi về hòm thư của khách hàng và quyền truy 
cập sẽ được gửi ngay lập tức tới thẻ giải mã. 



Hình thức 3: Gia hạn trực tuyến bằng thẻ thanh toán quốc tế 

Điều kiện: Những thẻ được các tổ chức VISA, MasterCard, American Express và JCB phát 
hành tại Vi ệt Nam và tại nước ngoài, các thẻ phát hành tại nước ngoài phải tham gia chương 
trình bảo mật 3D mới được chấp nhận thanh toán. 

Bước 1: Xác định thông tin thuê bao 

Điền chính xác thông tin vào các ô trống và bấm Tiếp tục 

 

Bước 2: Chọn hình thức gia hạn 

Nhấn vào mục Thẻ thanh toán quốc tế, sau đó bấm vào gói kênh và thời hạn cần gia hạn và 
điền tên chủ thể rồi bấm Tiếp tục 

 



 

Bước 3: Xác nhận thanh toán 

Kiểm tra lại gói kênh và thời hạn đã chọn có đúng như mong muốn không và bấm vào mục 
Thanh toán để xác nhận thanh toán 

 

Sau đó, yêu cầu thanh toán được chuyển đến trang web của Smartlink, cần chọn tổ chức phát 
hành thẻ quốc tế để tiếp tục điền các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch thanh toán 
và bấm Pay.  



 

 

Bước 4:  Hoàn tất quá trình gia hạn 

Đợi và nhận thông báo kết quả giao dịch. Sau khi có kết quả giao dịch trên trang web của 
Smartlink hoặc của ngân hàng phát hành thẻ, quy trình gia hạn trực tuyến sẽ được chuyển 
hướng đến trang web của K+ và hiển thị thông báo về kết quả gia hạn thuê bao. Nếu thông báo 
xác nhận giao dịch thành công, sẽ có email xác nhận gửi về hòm thư của khách hàng và quyền 
truy cập sẽ được gửi ngay lập tức tới thẻ giải mã. 

LƯU Ý:  

Tại các bước nêu trên, có thể chọn mục Chọn lại gói dịch vụ hoặc Thay đổi thông tin để 
quay lại thao tác trước đó và điều chỉnh thông tin. 

 

 

 


