
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Village House sẽ áp dụng việc đăng ký tài khoản tín dụng bằng hình thức Online.

Đăng ký tài khoản Online có nghĩa là↓
Đăng ký tài khoản Online có nghĩa là người thuê có thể tự mình đăng ký được thông tin chủ tài khoản cần thiết khi 
làm hợp đồng bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Những thứ cần thiết
- Máy tính (Mac / Windows), hoặc điện thoại thông minh (iOS / Android) ※Chi tiết xem mục “Thông số kỹ thuật”ở

trang tiếp theo.
- Số điện thoại có thể sử dụng được địa chỉ email, hoặc SMS của mình.
- Thông tin tài khoản tín dụng của mình ( Số tài khoản, số chi nhánh .v.v)

※Tùy thuộc vào tổ chức tín dụng cũng có trường hợp cần bổ sung thêm thông tin khác.

Quy trình đăng ký tài khoản

1. Làm đơn đăng ký
Sử dụng đơn đăng ký Online,và vui lòng chọn hình thức liên lạc ( email, tin nhắn .v.v).

2. Nhận thông tin cần thiết để làm Online
Số đơn đăng ký và URL cần thiết để đăng ký Online sẽ được gửi vào email hoặc SMS được chỉ định 
trong đơn đăng ký.

3. Đăng nhập và bắt đầu đăng ký Online
Truy cập trang từ URL được gửi từ trước, và nhập thông tin dưới 
đây. Sau đó, chuyển đến “Lựa chọn tổ chức tín dụng”

Mục cần nhập:
- Số đơn đăng ký
- Số điện thoại
- Họ tên(Katakana)
- Ngày tháng năm sinh

Cũng có thể truy cập từ đây.

https://www.villagehouse.jp/accountregist/

4. Lựa chọn tổ chức tín dụng
Lựa chọn tổ chức tín dụng từ danh sách.
Sau khi lựa chọn, sẽ được chuyển đến Web của tổ chức đó.

※ Ảnh khác với thực tế.



5. Nhập thông tin tài khoản（Trang của tổ chức tài chính）
Nhập tài khoản và mật khẩu của mình, làm theo hướng dẫn và 
đăng ký các mục như bên dưới.

※Ảnh khác với thực tế

VD mục cần nhập:
- Số tài khoản
- Số chi nhánh

- Họ tên(Katakana)

- Ngày tháng năm sinh

- Mật khẩu của thẻ

※Tùy theo tổ chức tài chính mà các mục cần nhập sẽ khác nhau.

6. Hoàn tất đăng ký
Sau khi hoàn tất đăng ký ở tổ chức tài chính, màn 
hình sẽ chuyển đến màn như bên dưới và hoàn tất 
đăng ký.

CHÚ Ý

1. Bảo vệ thông tin: Hãy cẩn thận về máy tính / điện thoại thông minh bạn sử dụng và môi trường mạng dùng để 

đăng ký thông tin tài khoản . (Khuyên bạn không nên đăng ký bằng cách sử dụng máy công ty, máy tính công 

cộng hoặc WiFi được chia sẻ.)

2. Trường hợp sử dụng điện thoại thông minh, cũng có trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình đăng ký nếu tình 

trạng sóng mạng yếu. Hãy đăng ký tại nơi có sóng mạng khỏe và ổn định.

Thông số kỹ thuật

Windows 7, 8, 10     Dùng trình duyệt Internet Explorer 11, hoặc Chrome 59 trở lên

Mac 10.12 trở lên Dùng trình duyệt Safari 10 hoặc Chrome 59 trở lên

iOS 10 trở lên Dùng trình duyệt Safari 10 trở lên

Android 4.1 trở lên Dùng trình duyệt Chrome74 trở lên

Về thông tin cá nhân

Thông tin đã đăng ký sẽ được vận dụng và quản lý chặt chẽ dựa trên chính sách bảo mật của công ty chúng tôi.

Chi tiết hãy xem ở dưới. https://www.villagehouse.jp/privacy-policy/

CHÚ Ý: Không sử dụng được trên điện thoại di động nắp gập


