
Trình tự cho đến khi tải lên

Vui lòng xuất trình thẻ lưu trú hiện tại

Các lưu ý khi tải lên

Xác nhận mã số ký hiệu của 
tài khoản đối tượng
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Do thời hạn lưu trú (ngày hết hạn) trên thẻ lưu trú mà khách hàng 
xuất trình với ngân hàng chúng tôi đã quá hạn nên vui lòng tải 
tập tin hình ảnh của thẻ lưu trú mà khách hàng đang có hiện tại 
lên.

Mã số ký hiệu của tài khoản đối tượng chỉ 
hiển thị 4 chữ số cuối.

Vui lòng đối chiếu với tài khoản đối tượng để 
kiểm tra.

*Dung lượng có thể tải lên tối đa là 10MB 
cho 1 hình ảnh.

*Hình thức tập tin có thể tải lên là jpg, jpeg, 
png, gif.

*Vui lòng chỉnh tập tin hình ảnh cho phù hợp 
với kích cỡ khung để tải lên.

*Trường hợp hình ảnh nhỏ hơn so với kích cỡ 
khung hay hình ảnh bị lòi ra, không rõ ràng 
v.v. thì có khi chúng tôi đề nghị khách hàng 
xuất trình lại.



Ví dụ tốt

Nhòe, không rõ ràng

Hình ảnh bị thiếu, chụp nghiêng

22Trình tự cho đến khi tải lên

Các ví dụ hình ảnh tốt – không tốt



Nhỏ hơn so với phạm vi chụp
Hướng chụp theo chiều dọc nên bị nhỏ

33

Bị phản xạ ánh sáng, bị khuất bóng không thấy rõ
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Các ví dụ hình ảnh tốt – không tốt



Nút “表面の画像を選択 (Chọn hình ảnh 
mặt trước)”

Nút “裏面の画像を選択 (Chọn hình ảnh 
mặt sau)”

Bấm nút để tải hình ảnh mặt trước, mặt sau 
của thẻ lưu trú lên.

Vui lòng chọn hình ảnh từ thư mục 
đã được lưu.

Vui lòng mở camera 
để chụp ảnh hoặc 
chọn hình ảnh đã 
được lưu.

■Nếu sử dụng máy tính

■Nếu sử dụng điện thoại thông minh

<Trường hợp iPhone> <Trường hợp Android>

Về việc tải lên
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Sau khi tải lên, “Tên tập tin”, “Hình ảnh duyệt trước” “Nút xóa” sẽ 
được hiển thị.

Nếu thay đổi hình, vui lòng bấm nút “削除 (Xóa)” và tải lên lại lần nữa.

Nếu thay đổi hình ảnh

Tên tập tin Hình ảnh duyệt trước Nút xóa
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Về việc hiển thị sau khi tải lên

Trình tự cho đến khi tải lên



Vui lòng kiểm tra xem hình ảnh tải lên có 
đúng là “Thẻ lưu trú” của người đứng tên 
không và đánh dấu vào.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra tất cả thì vui 
lòng bấm nút “送信する (Gửi)” để gửi.

Về việc kiểm tra lần chót

Gửi
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