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Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

ỨNG DỤNG APP MOBILE (BIC ONLINE) 

I. Hướng dẫn tải Ứng dụng BIC Online: 
1. Đối với điện thoại chạy hệ điều hành Android: 
- Mở ứng dụng Play Store/CH Play 
- Nhập từ khóa tìm kiếm: “BicOnline”, sau đó chọn và tải ứng dụng về điện thoại 

và thực hiện cài đặt: 

  
- Hiện tại ứng dụng mới lên store nên để tìm kiếm ra nhanh thì người dùng search từ 

khóa: tổng công ty bảo hiểm bidv. 
2. Đối với điện thoại Iphone: 
- Mở ứng dụng App Store 
- Hướng dẫn cài link trên IOS : Vào App store gõ từ khóa là : “Bic Online” rồi cài 

đặt: 
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II. Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng BIC Online 
1. Đăng ký 

Khách hàng: dùng số điện thoại nhập vào “Tài khoản” và mật khẩu (tự tạo theo yêu 
cầu bảo mật)  hệ thống sẽ gửi số OTP về số điện thoại của khách hàng (KH), KH 
nhập OTP và hoàn thành việc đăng ký 
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2. Đăng nhập 

- Khi đã đăng ký thành công người sử dụng đăng nhập tài khoản, mật khẩu để sử 
dụng. 

- Bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cá nhân 
+ Sau khi đăng nhập, người dùng ấn vào tab Tài Khoản, ở đây sẽ hiện tất cả thông 
tin cá nhân 

 
+ Nếu user bị thiếu thông tin cá nhân, ví dụ như CMND, số điện thoại, ngày sinh, 
thì người dùng ấn vào nút hình Bút ở góc trên cùng bên phải  để bổ sung hoặc chỉnh 
sửa thông tin:  
 

 

 

 

+ Sau khi bổ sung/chỉnh sửa thông tin => ấn nút cập nhật thông tin để hoàn thành. 
+ Tất cả những user bị thiếu thông tin cá nhân như CMND, SĐT, Email, Ngày sinh, 
thì phải cập nhật đủ thông tin thì mới có thể thực hiện các tính năng của ứng dụng. 
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3. Tính năng chụp ảnh khai thác xe ô tô 
Bật chế độ Định vị của điện thoại 
Bật chế độ Tag vị trí trong Cài đặt máy ảnh 
- Bước 1: Click vào “ Chụp ảnh xe” ở tab “ Tiện ích” 

                        
 

- Bước 2: nhập các thông tin liên quan bao gồm: Biển số xe, Tên NĐBH, địa chỉ 
email (khách hàng) và cần gửi CC cho email cán bộ cấp đơn BIC…. Chọn Mục 
đích chụp ảnh: Chụp ảnh khai thác. Sau khi hoàn thành ấn vào “ Tiếp tục” 
chuyển sang Bước 3. 
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- Bước 3: Chụp ảnh khai thác 
 

 

 

Click vào biểu tượng 

máy ảnh   

để bắt đầu chụp ảnh. (để 
chuyển sang ảnh khác thì 
tiếp tục kích vào biểu 
tượng máy ảnh) 
 

 

 

- Tại mỗi ảnh chụp khi 
muốn thuyết minh cho ảnh 
Người dùng chỉ cần gõ từ 
khóa gợi ý thì App sẽ tự 
động hiển thị tên các hạng 
mục liên quan. 
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- Bước 4: Hoàn thành chụp ảnh khai thác 

 
   

Sau khi hoàn thành chụp ảnh Người dùng click vào mục “Hoàn thành trên ứng dụng” 
thì màn hình App sẽ thông báo việc hoàn thành đã thực hiện xong và lập tức tự động 
gửi Email thông báo về Email của Người dùng và địa chỉ Email mà đã CC. 
 

- Bước 5: Sử dụng file ảnh khai thác (Html). 

Sau khi file ảnh định dạng .zip được gửi về email:  Người dùng sẽ tiến hành 

giải nén để được file ảnh định dạng .Html  Người dùng có thể sử dụng luôn file 
ảnh này để lưu trữ tại hồ sơ khai thác hoặc tải lên hệ thống bicins theo quy định. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


