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        Đăng ký Samsung Account 

        Truy cập website tại www.sshop.vn nhập mã xác thực “VIB” để 

        đăng nhập  vào trang bán hàng dành riêng, mục “Đăng ký ngay”       

        -  Sử dụng email của bạn để đăng ký ( không bắt buộc dùng email công ty) 

        -  Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu ( Họ tên, ngày sinh…) 

       Xác nhận tài khoản 

       Truy cập website tại www.sshop.vn nhập mã xác thực “VIB” để 

       đăng nhập  vào trang bán hàng dành riêng 

        - Đăng nhập bằng Samsung account email & mật khẩu 

        - Điền email của bạn tại công ty ( @vib.com.vn) 

        - Nhấn xác nhận qua đường dẫn được gửi đến hòm thư của bạn 

         Trải nghiệm Samsung Online 

       - Chỉ cần xác nhận tài khoản vào lần đầu đăng nhập 

       - Đăng nhập bằng Samsung Account email & Mật khẩu cho các lần tiếp theo 
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Đăng ký Samsung account 

Truy cập website:  https://account.samsung.com/ 

Hoặc www.sshop.vn  nhập mã xác thực “VIB” để đăng nhập trang 

bán hàng dành riêng, mục Đăng ký ngay 
 
Sau khi đăng ký Samsung Account thành công, bạn 

không cần phải làm lại bước này từ lần sau khi mua 

hàng trên Samsung online 
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Xác nhận tài khoản 

Truy cập website: www.sshop.vn nhập mã xác thực “ VIB” để 

đăng nhập trang bán hàng dành riêng  
 

Điền thông tin Samsung Account Email & Mật khẩu Điền địa chỉ email của bạn tại công ty @vib.com.vn  



Hoàn tất xác nhận tài khoản 

VIBbank 

Bạn chỉ cần xác nhận tài khoản mỗi 06 tháng 01 

lần 
 
Các lần đăng nhập tiếp theo: đăng nhập bằng 

thông tin Samsung account email & mật khẩu 

tại www.sshop.vn  
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Trải nghiệm Samsung Online 

Truy cập website: www.sshop.vn nhập mã xác thực  “VIB” để 

đăng nhập trang bán hàng dành riêng 

Điền thông tin Samsung Account email & Mật khẩu 
 


