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HƯỚNG DẪN THANH TOÁN DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG 

 

I. SỐ TÀI KHOẢN THẺ 

Số tài khoản thẻ tín dụng là dãy 12 chữ số 71x xxx xxx xxx được in trên mặt trước của thẻ tín dụng, 

dưới Tên chủ thẻ đồng thời cũng được thể hiện tại sao kê thẻ của Quý khách. 

  

 

II. SỐ TIỀN CẦN THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN 

Số tiền cần nộp = 
Số tiền muốn thanh toán 

(lớn hơn hoặc bằng số tiền thanh toán tối thiểu) 

Lưu ý:  

✓ Quý khách vui lòng thanh toán số tiền lớn hơn hoặc bằng số tiền thanh toán tối thiểu để 

tránh phát sinh phí phạt chậm trả và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của Quý khách. 

✓ Quý khách vui lòng thanh toán trước 03 ngày so với ngày đến hạn thanh toán hoặc chậm nhất 

trước 15:00 của ngày đến hạn thanh toán để đảm bảo không phát sinh phí/ lãi quá hạn. 

 

III. HÌNH THỨC THANH TOÁN 

Quý khách có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng của HD SAISON thông qua 03 hình thức: 

• Thanh toán qua kênh thu hộ Payoo. 

• Chuyển khoản thông qua Internet Banking của HD Bank. 

• Nộp tiền mặt tại quầy của Bưu điện và các Ngân hàng liên kết. 

 

1. Hướng dẫn thanh toán qua kênh thu hộ Payoo 

Bước 1: Quý khách đến điểm giao dịch của Payoo gần nhất. 

Bước 2: Yêu cầu nhân viên nộp tiền cho HD SAISON vào số Tài khoản thẻ của Quý khách. 

Bước 3: Số tiền nộp = số tiền Quý khách muốn thanh toán. 

Lưu ý: Số tiền thanh toán phải lớn hơn hoặc bằng số tiền thanh toán tối thiểu để tránh phát sinh 

phí phạt chậm trả và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của Quý khách. 
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2. Chuyển khoản qua Internet Banking của HD Bank 

Bước 1: Quý khách truy cập vào website: www.hdbank.com.vn 

Bước 2: Chọn Internet Banking 

 

 

Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký với HD BANK. 

Bước 4: Chọn Chuyển khoản → Chuyển khoản trong HDBANK 

 

Bước 5: Điền thông tin như sau: 

Tài khoản thụ hưởng: 002704070004727 

Số tiền chuyển khoản: Số tiền Quý khách muốn nộp  

Ghi chú: SỐ TÀI KHOẢN THẺ_HỌ VÀ TÊN QUÝ KHÁCH_THANH TOÁN THẺ 

http://www.hdbank.com.vn/


 

 

Áp dụng từ ngày 28/05/2021 

 

 

Bước 6: Nhập 6 số mã xác thực OTP được gửi về cho Quý khách. 
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3. Nộp tiền mặt tại quầy 

3.1. Tại Bưu điện 

Bước 1: Quý khách đến bưu điện gần nhất. 

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu nộp tiền như hướng dẫn 

 

Lưu ý điền thông tin như sau: 

• ĐƠN VỊ NHẬN = HD SAISON 

• SỐ TIỀN NỘP = SỐ TIỀN QUÝ KHÁCH MUỐN NỘP  

• NỘI DUNG NỘP = SỐ TÀI KHOẢN THẺ_HỌ VÀ TÊN QUÝ KHÁCH_THANH 

TOÁN THẺ 

Ví dụ:  

• ĐƠN VỊ NHẬN: HD SAISON 

• SỐ TIỀN NỘP: 1.000.000  

• NỘI DUNG NỘP: 710123456789_NGUYEN VAN A_Thanh toán thẻ. 
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3.2. Qua hệ thống ngân hàng HDBank 

Bước 1: Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của HDBank. 

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu nộp tiền như hướng dẫn 

 

Lưu ý điền thông tin như sau: 

• Tên tài khoản ghi có: HD SAISON – TK chuyên thu 

• Số tài khoản: 002704070004727 

• Số tiền bằng số = Số tiền Quý khách muốn nộp  

• Nội dung: SỐ TÀI KHOẢN THẺ_HỌ VÀ TÊN QUÝ KHÁCH_THANH TOÁN THẺ 

Ví dụ:  

• Tên tài khoản ghi có: HD SAISON – TK chuyên thu 

• Số tài khoản: 002704070004727 

• Số tiền bằng số: 1.000.000  

• Nội dung: 710123456789 _ NGUYEN VAN A_Thanh toán thẻ 
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3.3. Qua hệ thống ngân hàng Agribank 

Bước 1: Quý khách đến Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của Agribank. 

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu nộp tiền như hướng dẫn 

 

Lưu ý điền thông tin như sau: 

• Khách hàng nhận tiền: HD SAISON 

• Số tài khoản: 1902204000460 

• Tại ngân hàng: AGRIBANK CHI NHÁNH 4 

• Loại giao dịch: chọn Chuyển tiền 

• Số tiền bằng số = Số tiền Quý khách muốn nộp  

• Nội dung: SỐ TÀI KHOẢN THẺ_HỌ VÀ TÊN QUÝ KHÁCH_THANH TOÁN THẺ 

Ví dụ: 

• Khách hàng nhận tiền: HD SAISON 

• Số tài khoản: 1902204000460 

• Tại ngân hàng: AGRIBANK CHI NHÁNH 4 

• Loại giao dịch: chọn Chuyển tiền 

• Số tiền bằng số: 1.000.000  

• Nội dung: 710123456789 _ NGUYEN VAN A_Thanh toán thẻ 
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3.4. Qua hệ thống ngân hàng BIDV 

Bước 1: Quý khách đến chi nhánh/ phòng giao dịch của BIDV gần nhất. 

Bước 2: Điền thông tin vào phiếu nộp tiền như hướng dẫn 

 

Lưu ý điền thông tin như sau: 

• Người hưởng: Công ty tài chính TNHH HD SAISON 

• Số TK người hưởng: 31010001849728 

• Tại NH: BIDV – chi nhánh TP HCM 

• Số tiền bằng số: Số tiền Quý khách muốn nộp  

• Nội dung: SỐ TÀI KHOẢN THẺ_HỌ VÀ TÊN QUÝ KHÁCH_THANH TOÁN THẺ 

Ví dụ: 

• Người hưởng: Công ty tài chính TNHH HD SAISON 

• Số TK người hưởng: 31010001849728 

• Tại NH: BIDV – chi nhánh TP HCM 

• Số tiền bằng số: 1.000.000  

• Nội dung: 710123456789_ NGUYEN VAN A_Thanh toán thẻ 

 

 

 

 


