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COD

ATM

Thanh toán và
nhận thẻ tại nhà (COD)

Thanh toán trực tuyến bằng
thẻ ATM hoặc Visa/Master

PAYPAL

THẺ CÀO

Thanh toán qua
tài khoản Paypal

Thanh toán bằng
thẻ cào điện thoại

CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
COD

Thanh toán và nhận thẻ tại nhà

1

Phương thức thanh toán và nhận thẻ tại nhà chỉ áp dụng ối
với những Quý khách hàng tại Việt Nam, ối với các Quý
khách hàng ang sống tại Nhật Bản hoặc nước khác xin vui
lòng liên hệ trực tiếp với Dekiru.

2

Đối với các Quý khách hàng ở gần với ịa chỉ văn phòng, nơi
giao dịch của Dekiru thì có thể ến nhận thẻ học và trả tiền
trực tiếp cho nhân viên của chúng tôi.

3

Với phương thức thanh tại nhà Quý khách có thể ặt thẻ
học trên Website hoặc ặt qua iện thoại (tổng ài
04.393.44.666). Nhân viên tư vấn của Dekiru sẽ xác nhận
ngày, giờ giao thẻ học với Quý khách trước khi vận chuyển.

4

Giá trị thẻ học chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phí COD.

5

Thời gian nhận thẻ sẽ trong khoảng từ 1 – 3 ngày. Tùy thuộc
vào khoảng cách ịa lý của Quý khách hàng với ịa chỉ
chuyển phát thẻ học.

ATM

Thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng
(thẻ ATM, Visa/Master).

1

Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội ịa của các ngân hàng
trong nước phát hành có kết nối với cổng thanh toán. Để
thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội ịa, thẻ của khách hàng
phải ược ăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến,
hoặc ngân hàng iện tử của Ngân hàng. Giao dịch phải
ược ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành
công do hệ thống cổng thanh toán trả về ( ảm bảo số
dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy ịnh sử dụng
của thẻ).

2

Thẻ tín dụng/ghi nợ/trả trước VISA, MasterCard, JCB, Union
Pay, Amex của các Ngân hàng trong nước và nước ngoài
phát hành. Giao dịch phải ược ghi nhận cấp phép thành
công do úng hệ thống cổng thanh toán trả về ( ảm bảo số
dư/hạn mức và xác thực khách hàng theo quy ịnh sử dụng
của thẻ).

3

Quý khách hàng cũng có thể chuyển khoản trực tiếp từ quầy
giao dịch hoặc tài khoản cá nhân thông qua hệ thống
internet banking vào số tài khoản ngân hàng ại diện của
Dekiru. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem trong trang “Thanh
toán” của chúng tôi.

PAYPAL

Thanh toán qua Paypal

1

Yêu cầu Quý khách hàng cần có tài khoản ăng nhập và có
khả năng thanh toán trên Paypal.

2

Quý khách hàng cần ảm bảo iền ầy ủ chính xác các
thông tin mà Dekiru hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch
chuyển khoản thanh toán trên Paypal.

THẺ CÀO

Thanh toán bằng thẻ cào iện thoại
(thẻ Viettel. Mobiphone, Vinaphone).

1

Áp dụng ối với các loại thẻ cào iện thoại của nhà mạng:
Viettel. Mobiphone, Vinaphone

2

Giá trị thẻ học chưa bao gồm chi phí trả cho nhà mạng. Quý
khách hàng vui lòng thanh toán phí chuyển cho nhà mạng
(20% giá trị thẻ nạp.)

