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THÔNG TIN TRÊN THẺ 

 

①Biểu tượng  để nhận diện thẻ có thể giao dịch thanh toán bằng cách chạm lên máy POS tại các Đơn 

Vị Chấp Nhận Thẻ có biểu tượng  

②Chip EMV với công nghệ bảo mật hàng đầu giúp thực hiện Giao Dịch Thẻ an toàn 

③Số thẻ được sử dụng khi thực hiện Giao Dịch Thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ 

④Số tài khoản thẻ được mã hóa từ số thẻ và được sử dụng khi giao dịch (,thanh toán dư nợ thẻ…) với 

HD SAISON nhằm mục đích bảo mật hơn 

⑤Biểu tượng Tổ Chức Thẻ Quốc Tế VISA: để nhận diện thẻ được chấp nhận giao dịch trên toàn cầu 

⑥Thanh chữ ký là nơi Quý khách ký tên để Đơn Vị Chấp Nhận Thẻ có cơ sở xác thực đối chiếu khi 

Quý khách thực hiện Giao Dịch Thẻ 

⑦Mã xác nhận (CCV/CVV2) được yêu cầu cung cấp khi thực hiện Giao Dịch Thẻ trực tuyến 

⑧Mã QR để Quý khách truy cập nhanh thông tin ưu đãi, khuyến mãi của thẻ HD SAISON bằng cách 

scan (quét) mã này 

⑨Hotline 1900 558854 giúp giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu liên quan đến thẻ của Quý khách. Vui 

lòng liên hệ Hotline để kích hoạt thẻ trước khi sử dụng 

⑩Thời hạn hiệu lực thẻ: Ngày thẻ tín dụng hết hạn theo định dạng (tháng/năm). Quý khách cần thực 

hiện thủ tục gia hạn thẻ để tiếp tục sử dụng.  

 



 

 

A. HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT THẺ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

1. CHUẨN BỊ KHI THỰC HIỆN CUỘC GỌI KÍCH HOẠT THẺ: 

- Thẻ tín dụng được cấp (sử dụng các thông tin số thẻ, ngày hiệu lực thẻ,..) 

- Thông tin trên các giấy tờ đã sử dụng để đăng ký thẻ tín dụng (Ví dụ: Số CMND/số căn 

cước,...) 

2. CÁCH THỨC KÍCH HOẠT 

Khách hàng cần kích hoạt thẻ trước khi bắt đầu sử dụng thẻ. Khách hàng gọi đến Trung tâm Dịch 

vụ khách hàng của HD SAISON như thông tin trên mặt sau của thẻ: 

+ Trong nước: 1900558854 

+ Gọi từ nước ngoài: (+84) 28 3510 1153 

Quý khách hàng làm theo hướng dẫn của tổng đài viên và cung cấp các thông tin được yêu cầu 

để kích hoạt thẻ. 

*Trước khi bắt đầu sử dụng thẻ, quý khách vui lòng ký tên lên mặt sau của thẻ ở phần Chữ ký 

hợp lệ. 

B. HƯỚNG DẪN ĐỔI MÃ PIN TẠI ATM CỦA NGÂN HÀNG HD BANK 

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỔI MÃ PIN 

Sau khi đăng ký thành công thẻ tín dụng HD SAISON, thẻ và mã PIN sẽ được gửi đến khách 

hàng thành 2 lần riêng biệt. Khách hàng vui lòng sử dụng mã PIN gồm 6 chữ số đã được cung 

cấp khi thực hiện đổi mã PIN tại ATM. Để đảm bảo tính bảo mật, Quý khách nên chủ động đổi 

mã PIN ngay khi nhận được phiếu PIN do HD SAISON gửi đến. 

2. THAO TÁC THỰC HIỆN 

Bước 1: Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Việt - Anh) 

Bước 2: Nhập PIN do HD SAISON cấp (nếu chưa từng đổi PIN) hoặc PINđang sử dụng 

Bước 3: Chọn “Giao dịch khác” sau đó chọn “Đổi mật mã” 

Bước 4: Nhập 2 lần mật mã mới (6 chữ số) 

Bước 5: Sau khi đổi thành công, màn hình hiển thị “Mật mã mới của Quý khách đã được chấp 

nhận”.  

3. CÁC LƯU Ý: 

− Quý khách ghi nhớ mã PIN sau khi đổi để sử dụng cho các giao dịch về sau. 

− Trường hợp gặp sự cố khi thao tác đổi PIN như mất mã PIN đã được cấp, mã PIN không 

hợp lệ,… quý khách liên hệ Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ. Số điện thoại Dịch vụ 

khách hàng: 1900 558854 



 

 

− Quý khách cần lưu ý việc đổi PIN cho thẻ tín dụng HD SAISON chỉ thực hiện được ở 

ATM của HDBank. 

Để tìm kiếm địa điểm ATM của HDBank, Quý khách vui lòng truy cập: 

https://www.hdbank.com.vn/vi/contact/chi-nhanh-va-atm 

Nội dung HDB Hỗ trợ tại ATM của hầu hết 

các ngân hàng 

Đổi PIN ✔  

Kiểm tra hạn mức ✔ ✔ 

C. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ ĐỂ RÚT TIỀN MẶT  

Quý khách có thể sử dụng thẻ tín dụng HD SAISON để rút tiền mặt tại các ATM thuộc ngân 

hàng HDBANK, và các ATM của các ngân hàng liên kết có logo VISA. 

Lưu ý: Giao dịch rút tiền mặt sẽ mất phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  Biểu phí Thẻ 

tín dụng HD SAISON. <link> 

1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ RÚT TIỀN MẶT TẠI ATM 

− Quý khách cần kích hoạt thẻ và cài đặt mật khẩu (PIN) trước khi sử dụng thẻ để rút tiền mặt 

tại ATM. 

*Để được hướng dẫn kích hoạt, hỗ trợ quên mật khẩu quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm 

Dịch vụ khách hàng trên mặt sau thẻ 

+ Trong nước: 1900558854 

+ Gọi từ nước ngoài: (+84) 28 3510 1153 

− Hạn mức tín dụng đáp ứng đủ số tiền muốn rút.  

Cách kiểm tra hạn mức tín dụng: 

Cách 1: Gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 558854 hoặc (+84) 28 3510 1153 

khi gọi từ nước ngoài 

Cách 2: Truy vấn thông tin tại ATM của ngân hàng HDBank và tại hầu hết ATM của các 

ngân hàng khác 

+ Bước 1: Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Anh-Việt) 

+ Bước 2:  Nhập mã PIN (gồm 6 chữ số) 

+ Bước 3: Chọn “Truy vấn số dư/Vấn tin tài khoản” 

Màn hình sẽ hiển thị thông tin và số dư thẻ 

+ Bước 4: Sau khi kiểm tra thông tin xong, bấm Thoát và nhận lại thẻ 

2. THAO TÁC THỰC HIỆN 

Bước 1: Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Việt – Anh) 

Bước 3: Nhập mã PIN (gồm 6 chữ số). Nếu nhập sai, bấm phím Clear và nhập lại. 

Bước 4: Chọn giao dịch rút tiền mặt 

Bước 5: Chọn loại tài khoản: Tài khoản mặc định/ Tài khoản tín dụng 

https://www.hdbank.com.vn/vi/contact/chi-nhanh-va-atm


 

 

Bước 6: Chọn số tiền hoặc chọn số khác để nhập số tiền cần rút 

Bước 7: Chọn in hóa đơn  

Bước 8: Nhận thẻ và tiền ở 2 khe khác nhau. Khe nhận tiền ở ngay dưới màn hình máy ATM. 

Bước 9: Nhận hóa đơn 

3. CÁC LƯU Ý 

− Nhận lại thẻ từ máy ATM sau khi hoàn tất giao dịch 

− Giữ lại hóa đơn để kiểm tra và đối chiếu thông tin 

− Bảo mật số PIN bằng cách không để người khác biết, lưu giữ cẩn thận khi giao dịch tại các 

máy ATM 

− Không nhập sai số PIN quá 2 lần liên tiếp. Nếu nhập sai số PIN 3 lần liên tiếp (bao gồm cả ở 

các thiết bị khác nhau) , thẻ sẽ bị khóa và không thể tiếp tục giao dịch. Quý khách cần liên hệ 

Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ mở khóa thẻ. 

− Liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng khi cần được hỗ trợ. 

• Số liên hệ trong nước: 1900 558854 

• Số liên hệ khi gọi từ nước ngoài: (+84) 28 3510 1153 

D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ ĐỂ THANH TOÁN TẠI CÁC ĐIỂM MUA HÀNG 

Quý khách có thể sử dụng thẻ tín dụng HD SAISON để thanh toán khi mua hàng tại các điểm 

chấp nhận thẻ Visa. 

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI GIAO DỊCH 

− Quý khách cần kích hoạt thẻ và cài đặt mật khẩu (PIN) trước khi sử dụng thẻ để bắt đầu mua 

sắm tại các cửa hàng chấp nhận thẻ Visa 

*Để được hướng dẫn kích hoạt, hỗ trợ quên mật khẩu quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm 

Dịch vụ khách hàng trên mặt sau thẻ 

+ Trong nước: 1900 558854 

+ Gọi từ nước ngoài: (+84) 28 3510 1153 

− Hạn mức tín dụng đáp ứng đủ số tiền muốn mua sắm 

Cách kiểm tra hạn mức tín dụng: 

Cách 1: Gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900 558854 hoặc (+84) 28 3510 1153 

khi gọi từ nước ngoài 

Cách 2: Truy vấn thông tin tại ATM của ngân hàng HD Bank và tại hầu hết ATM của các 

ngân hàng khác 

+ Bước 1: Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Anh-Việt) 

+ Bước 2:  Nhập mã PIN (gồm 6 chữ số) 

+ Bước 3: Chọn “Truy vấn số dư/Vấn tin tài khoản” 

+ Màn hình sẽ hiển thị thông tin và số dư thẻ 

+ Bước 4: Sau khi kiểm tra thông tin xong, bấm Thoát và nhận lại thẻ 

− Ký tên vào mặt sau của thẻ vào thanh chữ ký 



 

 

 Ký tên vào đây  

*Nên dùng bút không phai màu để lưu giữ chữ ký 

2. CÁC BƯỚC THAO TÁC 

a. THANH TOÁN BẰNG VẠCH TỪ/ THANH TOÁN BẰNG CHIP EMV 

 

 

 

 

 

Bước 1:Đưa thẻ cho nhân viên thanh toán 

Bước 2: Chủ thẻ nhập số PIN (gồm 6 số) trên máy POS (Nếu được yêu cầu) 

Bước 3: Kiểm tra số tiền giao dịch và các thông tin giao dịch trên hóa đơn giao dịch thẻ 

Bước 4: Ký tên trên hóa đơn giao dịch. Giữ lại một tờ hóa đơn để kiểm tra và đối chiếu 

b. THANH TOÁN KHÔNG TIẾP XÚC 

Bước 1: Sau khi mua hàng xong, khách hàng xác nhận số tiền cần thanh toán trên thiết bị thanh 

toán. 

Bước 2: Khách hàng đưa thẻ Visa HD SAISON lên mặt thiết bị đọc thẻ có biểu tượng thanh toán 

không tiếp xúc. Giữ thẻ khoảng cách 2~5cm trước thiết bị từ 1 ~ 2 giây cho đến có tiếng bíp báo 

hiệu thanh toán hoàn tất. 

Tùy từng giá trị giao dịch, khách hàng sẽ phải nhập mã PIN hoặc ký lên hóa đơn. 

Bước 3: Nhập mã PIN hoặc ký lên hóa đơn (Nếu có) 

*THANH TOÁN KHÔNG TIẾP XÚC LÀ GÌ? 

Thẻ thanh toán không tiếp xúc cho phép thực hiện thanh toán trong phạm vi gần thông qua chip 

có ăng-ten giao tiếp tầm ngắn (NFC). Quý khách chỉ cần chạm thẻ tín dụng            Visa HD 

SAISON vào thiết bị đọc là có thể hoàn tất quá trình thanh toán nhanh chóng , tiện lợi mà không 

cần phải nhập mã PIN hay ký tên nhưng vẫn đảm bảo an toàn với công nghệ bảo mật cao. 

*CÓ THỂ SỬ DỤNG THANH TOÁN KHÔNG TIẾP XÚC Ở NHỮNG ĐÂU? 

Tất cả thẻ tín dụng quốc tế Visa của HD SAISON có biểu tượng Contactless  trên mặt thẻ cho 

phép khách hàng sử dụng thẻ để thực hiện thanh toán không tiếp xúc tại các điểm chấp nhận 

thanh toán không tiếp xúc có biểu tượng  toàn quốc và khắp nơi trên thế giới. 

Sử dụng vạch từ quẹt 

khi thanh toán 

Sử dụng Chip để thanh 

toán trên thiết bị 



 

 

 

 

 

 

*TÍNH AN TOÀN CỦA THANH TOÁN KHÔNG TIẾP XÚC 

− Giống như thanh toán bằng thẻ chip EMV, mỗi giao dịch được kèm theo một mã số một 

lần nhằm bảo vệ một cách an toàn thông tin thanh toán của bạn. Phương thức thanh toán 

không tiếp xúc được xem là một trong những phương thức an toàn nhất mà vẫn đảm bảo 

sự tiện lợi cho người dùng. 

− Quý khách sẽ không thể thực hiện thanh toán một cách vô tình - thẻ hoặc thiết bị thanh 

toán phải nằm trong phạm vi cách thiết bị đọc thẻ từ 2,5 đến 5 cm để thực hiện được giao 

dịch (và Quý khách sẽ không bị tính hóa đơn hai lần, ngay cả khi bạn vô tình chạm hai 

lần). 

− Đối với các giao dịch vượt giá trị số tiền nhất định, Quý khách cần phải nhập mã PIN 

hoặc được yêu cầu ký tên. 

3. CÁC LƯU Ý KHI GIAO DỊCH 

− Bảo mật số PIN khi giao dịch trên máy POS 

− Không cho phép người khác chụp ảnh hoặc ghi lại thông tin trên bề mặt thẻ 

− Yêu cầu hủy giao dịch khi số tiền không đúng hoặc giao dịch bị trùng nhiều lần 

E. HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN 

Quý khách là Chủ thẻ tín dụng quốc tế Visa HD SAISON có thể sử dụng thẻ để thanh toán phí 

dịch vụ trực tuyến hoặc mua hàng tại các trang bán hàng trực tuyến chấp nhập thẻ VISA. Với thẻ 

HD SAISON Quý khách hàng có thể yên tâm mua sắm an toàn với công nghệ 3D Secure. 

3D SECURE LÀ GÌ? 

Dịch vụ 3D Secure là một trong những phương thức xác thực chủ thẻ an toàn nhất được dùng để 

ngăn chặn các giao dịch gian lận, giả mạo chủ thẻ khi thực hiện các giao dịch mua sắm trực 

tuyến. Bên cạnh các thông tin được yêu cầu cung cấp khi thực hiện thanh toán mua hàng trực 

tuyến bằng thẻ tín dụng như số thẻ tín dụng, số bảo mật CCV/CVV2, chủ thẻ còn được yêu cầu 

nhập mã xác thực một lần OTP do HD SAISON gửi đến số điện thoại mà Quý khách đã đăng ký 

khi mở thẻ. Bằng cách bổ sung mã xác thực này, các rủi ro gian lận khi giao dịch trực tuyến sẽ 

được giảm thiểu. 

1. THAO TÁC THỰC HIỆN 

Bước 1: Khách hàng truy cập các trang bán hàng trực tuyến có hỗ trợ thanh toán với công nghệ 

3D Secure để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ 

Bước 2: Ở bước thanh toán, lựa chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng với logo Visa 

Thanh toán không tiếp xúc 

với thẻ có biểu tượng  



 

 

Bước 3: Nhập các thông tin trên bề mặt thẻ tín dụng vào các mục được yêu cầu như: Họ tên chủ 

thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực (VALID THRU, định dạng tháng/năm) thẻ trên mặt trước của thẻ và số 

xác nhận CCV/CVV2 gồm 3 chữ số ở mặt sau của thẻ 

Bước 4: Trang thanh toán chuyển đến màn hình nhập mã bảo mật dùng một lần OTP. Khách 

hàng nhập 6 chữ số của mã OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký khi mở thẻ. 

Bước 5: Xác nhận và hoàn tất giao dịch 

2. CÁC LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THANH TOÁN 

− Thời hạn hiệu lực của mã OTP là 60 giây. Trường hợp mã OTP hết hiệu lực, quý khách 

có thể yêu cầu nhận lại mã bảo mật OTP mới theo hướng dẫn trên màn hình OTP và tiếp 

tục thanh toán với mã mới. Nếu quý khách nhập sai mã OTP giao dịch sẽ không thành 

không. 

− Quý khách nên lựa chọn các trang mua hàng trực tuyến uy tín để tránh bị đánh cắp thông 

tin. 

− Bảo quản thẻ cẩn thận, tránh đề người khác biết được các thông tin thẻ tín dụng. 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH NHẬP OTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

F. HƯỚNG DẪN ĐỌC SAO KÊ THẺ TÍN DỤNG 

1. SAO KÊ THẺ TÍN DỤNG 

LÀ GÌ 

Sao kê thẻ tín dụng là bảng thông tin 

chi tiết các giao dịch phát sinh trong 

tháng của chủ thẻ. HD SAISON sẽ 

gửi thông tin sao kê đến quý khách 

hàng vào ngày cố định trong tháng. 

Chủ thẻ HD SAISON sẽ nhận được 

bảng sao kê giấy và thông qua Email 

khách hàng đã đăng ký khi mở thẻ 

(nếu có), đồng thời quý khách hàng 

cũng sẽ nhận được thông báo SMS 

về thông tin sao kê. 

Các thông tin khách hàng có thể 

kiểm tra trên Sao Kê Thẻ tín dụng: 

tất cả giao dịch phát sinh trong kỳ 

bao gồm giao dịch rút tiền mặt, 

thanh toán phí, mua hàng, Số tiền lãi, 

phí, số tiền cần thanh toán,… 

 

2.  GIẢI THÍCH NỘI DUNG TRÊN SAO KÊ 

Ngày lập Sao Kê Thẻ: là ngày cố định trong tháng được quy định trong hợp đồng để phát hành 

Sao kê thẻ tín dụng, trong đó liệt kê các giao dịch hàng tháng và số tiền cần thanh toán của Quý 

khách. 

Ngày Đến Hạn Thanh Toán là: ngày đến hạn Quý khách cần thanh toán 

Dư Nợ Thẻ Đầu Kỳ: là tổng dư nợ thẻ tín dụng của Chủ thẻ vào cuối ngày sao kê kỳ trước. 

Dư Nợ Thẻ Cuối Kỳ: là tổng giá trị Khách hàng nợ HD SAISON tại cuối kỳ sao kê, bao gồm 

giá trị các giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng. Chủ Thẻ cần 

thanh toán Dư Nợ Thẻ cuối kỳ trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán để không bị tính lãi. 

Số Tiền Thanh Toán Tối Thiểu: là khoản tiền tối thiểu mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho HD 

SAISON cho mỗi Kỳ Sao Kê khi Thẻ phát sinh Dư Nợ Thẻ. Chủ Thẻ cần thanh toán Số Tiền 

Thanh toán Tối Thiểu để duy trì việc sử dụng thẻ, không bị chuyển nợ quá hạn và không bị tính 

phí chậm thanh toán. 



 

 

Ngày thực hiện Giao Dịch Thẻ: là ngày giao dịch được thực hiện (bao gồm rút tiền mặt, mua 

sắm, thanh toán khi mua hàng trực tuyến,…) 

Ngày hạch toán: là ngày giao dịch được ghi nhận vào tài khoản thẻ của Quý khách.  

Chi tiết Giao Dịch Thẻ trong Kỳ Sao Kê: diễn giải thông tin chi tiết về tất cả các khoản thanh 

toán, mua sắm, rút tiền mặt diễn ra trong kỳ sao kê. 

Phát sinh Nợ: Số tiền khách hàng nợ HD SAISON phát sinh trong kỳ sao kê. 

Phát sinh Có: Số tiền khách hàng đã thanh toán trong kỳ sao kê. 

3. LÀM GÌ KHI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẢNG SAO KÊ 

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin Điều khoản & Điều kiện sử dụng thẻ HDS 

hoặc thông tin trên trang chủ HDSAISON.  

+ Để được giải đáp thắc mắc về Sao kê, quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch 

vụ Khách hàng. Trong nước: 1900 558854 

+ Gọi từ nước ngoài: (+84) 28 3510 1153 

G. AN TOÀN BẢO MẬT THẺ 

1. Ký tên vào mặt sau thẻ ngay khi nhận thẻ 

2. Nên đổi PIN trước khi sử dụng thẻ 

Các bước đổi PIN tại ATM: 

− Đưa thẻ vào ATM và chọn ngôn ngữ (Việt - Anh) 

− Nhập PIN do HD SAISON cấp (nếu chưa từng đổi PIN) hoặc PIN đang sử dụng 

− Chọn “Giao dịch khác” sau đó chọn “Đổi mật mã” 

− Nhập 2 lần mật mã mới (6 chữ số) 

− Sau khi đổi thành công, màn hình hiển thị “Mật mã mới của Quý khách đã được chấp 

nhận” 

3. Không để người khác sử dụng thẻ hoặc biết PIN 

4. Không đặt PIN theo thông tin cá nhân (ngày sinh, số điện thoại...) hoặc số dễ đoán (vd: 111111, 

123456...) 

5. Giữ lại hóa đơn khi giao dịch tại ATM/POS để đối chiếu lại với Tài Khoản Thẻ khi cần 

6. Khi bị mất thẻ, gọi ngay Hotline 1900 558854 hoặc (028) 3510 1153 

 


