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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Đăng nhập HD SAISON iCARD.....................Trang 03

HD SAISON iCARD



Tài khoản sẽ bị khóa sau 05 lần 
đăng nhập không thành công.
 

Không thể dùng lại 04 mật 
khẩu gần đây nhất.

Không được sử dụng toàn bộ ký tự 
trùng nhau, hoặc liên tục theo thứ 
tự trong bảng chữ cái, chữ số.

Không chứa từ password, không 
chứa tên đăng nhập.

Phải có độ dài tối thiểu 06 ký tự, bao 
gồm các ký tự chữ và số, có chứa 
chữ hoa và chữ thường hoặc các ký 
tự đặc biệt bao gồm: !@#$%^_=+-/

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HD SAISON iCARD

01 02 03 04 05

Truy cập
 https://icard.hdsaison.com.vn

Chọn “Đăng ký” để đăng ký 
tài khoản.

Điền đầy đủ thông tin và 
chọn “Tiếp tục”.

Đặt mật khẩu theo quy định (*).
Nhập mã OTP được gửi đến 
số điện thoại bạn đã đăng ký 
với HD SAISON (6 chữ số) và 
chọn ” Xác nhận”.

Đặt mật khẩu thành công. 
Đăng nhập lại bằng mật 
khẩu bạn vừa đặt.
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(*) QUY ĐỊNH ĐẶT MẬT KHẨU

aaa... 
abc...
123...

****** password
Tên đăng nhập

Thành công



2. ĐĂNG NHẬP HD SAISON iCARD
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Nhập SỐ ĐIỆN THOẠI bạn đã đăng ký 
với HD SAISON.

Đánh dấu vào ô trống “Tôi không phải 
là người máy” hoặc chọn hình ảnh xác 
thực theo yêu cầu và chọn “Xác nhận”.

Nhập MẬT KHẨU. Chọn ĐĂNG NHẬP.



3. KÍCH HOẠT THẺ VÀ XEM THÔNG TIN THẺ

Đăng nhập vào HD SAISON iCard, 
nhấp chọn thẻ để xem thông tin chi 
tiết của thẻ. Chọn “Kích hoạt & Hiện 
thông tin”  hoặc  “Hiện thông tin” .  Hệ 
thống gửi SMS mã xác thực OTP đến 
số điện thoại bạn đã đăng ký.
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Nhập mã OTP bạn vừa nhận qua 
SMS, chọn "Xác nhận" để thực hiện 
kích hoạt thẻ và xem thông tin chi 
tiết thẻ (số thẻ, hiệu lực thẻ, số bảo 
mật CVV2...).

Sử dụng thẻ đã kích hoạt để thanh 
toán tại cửa hàng hoặc sử dụng 
thông tin thẻ hiển thị để mua sắm 
trên các trang thương mại điện tử.

02 03

04

.......

...........



4. TRUY VẤN SAO KÊ THẺ
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Đăng nhập bằng tài khoản 
HD SAISON iCard.

Chọn thẻ cần xem sao kê.

Chọn kỳ sao kê và chọn "Tải sao kê".

Mở �le sao kê vừa tải

Nhập mật khẩu theo hướng dẫn trên 
màn hình để mở �le sao kê thẻ.
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5. CẤP LẠI MẬT KHẨU HD SAISON iCARD

Tại màn hình Đăng nhập, 
chọn "Quên mật khẩu".
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Điền đầy đủ thông tin 
và chọn “ Lấy lại mật khẩu”.

Đặt lại mật khẩu theo quy định
 và chọn “Xác nhận”.

Thay đổi mật khẩu thành công. 
Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.
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ñem öôùc mô veà nhaø
Cuøng HD SAISON iCARD
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