
au WALLET mang lại cho bạn lợi ích trọn vẹn!

Hai tấm thẻ mang lại 
nhiều lợi ích trong cuộc sống!

ngày càng được tích lũy, 
có thể sử dụng làm nhiều việc!

【Đối tượng đăng ký thẻ trả trước au WALLET】Khách hàng ký hợp đồng cá nhân của Điện thoại di động au (Smartphone/Điện thoại di động/Máy tính bảng/Wi-Fi Router v.v…), dịch vụ au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au), au HIKARI Chura (Dịch vụ Internet tốc độ cao & điện thoại sử dụng đường truyền cáp quang tại Okinawa)
【Nơi phát hành thẻ trả trước au WALLET】Công ty cổ phần KDDI, Công ty cổ phần điện thoại di động Okinawa, Công ty cổ phần WebMoney 【Nơi phát hành thẻ tín dụng au WALLET/thẻ vàng】Công ty cổ phần dịch vụ tài chính KDDI
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Cửa hàng tiện ích

● Cừa hàng
tiện ích

Các dịch 
vụ khác

Siêu thị

Tiệm thuốc Cửa hàng ăn uống

sẽ tích được nhiều điểm như thế này!

Tỷ lệ hoàn điểm
Khoảng 0,5%

Tỷ lệ hoàn điểm
Khoảng 0,5%

Tỷ lệ hoàn điểm
Khoảng 1,0%

Tỷ lệ hoàn điểm
Khoảng 1,0%

Tích lũy

Nếu dùng thẻ tại cửa tiệm thông thường

Điểm WALLET

1điểm

Điểm WALLET

2điểm

Thẻ trả trước au WALLET

trở lêntrở lên

Điểm WALLET

2điểm

Điểm WALLET

3điểm

Thẻ tín dụng au WALLET

Đây là
ký hiệu

của tiệm

Đây là
ký hiệu

của tiệm

●Tiệm thuốc ●Món ăn sành điệu●Siêu thị ●Sách/CD/DVD ●Thời trang●Thể thao ●●Cây xăng●Karaoke/Vui chơi giải trí

Nếu là cửa tiệm tăng
điểm thì còn tích điểm
được nhiều hơn nữa!

Ví dụ về cửa tiệm tăng điểm

※Điểm được cấp sau đó. Tối đa cũng có khi mất 2 tháng. Có một số dịch vụ không thuộc đối tượng được cấp điểm.

PP PP

※Thông tin tại thời điểm tháng 1 năm 2018.

Tặng tối đa 10.000 điểm khi đăng ký mới/sử dụng lần đầu!!

Khi mua sắm thông thường sẽ được tích điểm!Khi mua sắm thông thường sẽ được tích điểm!Khi mua sắm thông thường sẽ được tích điểm!

trở lêntrở lên

<Thông thường><Thông thường>
(bao gồm thuế)(bao gồm thuế)200yên200yênMỗi

<Thông thường><Thông thường>
(bao gồm thuế)(bao gồm thuế)200yên200yênMỗi

<Cửa tiệm tăng điểm><Cửa tiệm tăng điểm>
(bao gồm thuế)(bao gồm thuế)200yên200yênMỗi

<Cửa tiệm tăng điểm><Cửa tiệm tăng điểm>
(bao gồm thuế)(bao gồm thuế)200yên200yênMỗi



Sử dụng khi nạp tiền vào thẻ trả trước au WALLET, dùng để trả tiền yêu cầu thanh toán 
của thẻ tín dụng au WALLET, khi đổi máy hoặc khi mua sản phẩm tùy chọn v.v…

Có thể sử dụng điểm để mua sắm giống như tiền mặt!

Điểm WALLET thì ＝

Điểm đã tích lũy
và có thể sử dụng tại các cửa tiệm thông thường!

Điểm WALLET

1điểm

PPPP PP Cửa hàng tiện ích Siêu thị

Tiệm thuốc Cửa hàng ăn uống

sẽ được nạp＊1sẽ được nạp＊1

Sử dụng

＊1: Nạp tiền từ điểm có hạn mức tối đa là 20.000 yên/tháng (đơn vị 100 yên). 
※Một số cửa tiệm, dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng.

※Có một số trường hợp không thể sử dụng chẳng hạn như tiếp nhiên 
liệu tại cây xăng/cước phí cao tốc/các loại cước phí truyền thông của 
au v.v… hay cước dịch vụ công cộng v.v...

[Tham khảo]The Nilson Report quyển tháng 9 năm 2016

Điểm có thể sử dụng làm nhiều việc!Điểm có thể sử dụng làm nhiều việc!Điểm có thể sử dụng làm nhiều việc!

Có thể sử dụng tại khoảng 44 triệu cửa hàng 
thành viên của Mastercard® trong và ngoài 
nước! Kể cả mua sắm trực tuyến!

1yên



① “au Kantan Kessai (Thanh toán đơn giản au)”

② “Jibun Bank (Ngân hàng Jibun)”

③ “Thẻ tín dụng”

Có thể lựa chọn từ một trong các mục sau.

④ “Điểm WALLET”
Nạp điểm đã tích lũy

⑤ “Thẻ nạp tiền au WALLET” (★)

Nạp tiền mặt tại cửa tiệm

Trường hợp ứng dụng

Cửa tiệm au Lawson

Từ
Smartphone

Tại cửa
tiệm

★Thẻ nạp tiền au WALLET

Có thể mua tại 
cửa tiệm au.

Cũng rất phù 
hợp để làm 
quà tặng!!

Đơn giản

※Có hạn mức tối đa về số tiền nạp. ※Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Trường hợp trang web

Nạp tiền từ ứng dụng/trang web au WALLET

Phương pháp nạp tiềnPhương pháp nạp tiềnPhương pháp nạp tiền



Lợi điểm của ứng dụng Màn hình ứng dụng
Đầu trang Thẻ trả trước Đầu trang Thẻ tín dụng Xác nhận số dư

(Chỉ thẻ trả trước)

Nạp tiền
(Chỉ thẻ trả trước)

Số điểm còn lại

Lịch sử mua sắm

Cửa tiệm tăng điểm

Ưu đãi chương trình khuyến mãi
Số tiền dự định yêu cầu thanh toán
(Chỉ thẻ tín dụng)

1
7

5
6
3

7

5

Cửa tiệm tăng 
điểm

5

6

2

3
4

1

2

3

4

Trang về điểm3 Lịch sử mua 
sắm

4

Có thể dễ dàng quản lý thẻ trả trước, thẻ tín dụng bằng ứng dụng!Có thể dễ dàng quản lý thẻ trả trước, thẻ tín dụng bằng ứng dụng!Có thể dễ dàng quản lý thẻ trả trước, thẻ tín dụng bằng ứng dụng!

1. Biết ngay số tiền trả trước 
còn lại

2. Biết ngay số điểm còn lại
3. Biết ngay số tiền yêu cầu 

thanh toán của thẻ tín 
dụng

4. Biết ngay cửa tiệm tăng 
điểm ở gần

5. Biết ngay lịch sử mua sắm
6. Có thể sử dụng điểm ngay 

(nạp tiền trả trước, dùng để 
trả tiền yêu cầu thanh toán 
của thẻ tín dụng v.v…)

・Điểm đã tích lũy có thể xác 
nhận ngay bằng ứng dụng! Biết 
được điểm đã tích hay đã sử 
dụng khi nào!
・Nếu nhấn nút "ポイントを使う 
(Sử dụng điểm)" thì có thể sử 
dụng điểm một cách đơn giản 
cho nhiều mục đích khác nhau!
(Thí dụ) Dùng để trả cước phí điện thoại di động 
au, mua máy & thiết bị ngoại vi, au STAR, nạp 
tiền trả trước, dùng để trả tiền dự định yêu cầu 
thanh toán của thẻ tín dụng

Nhìn qua có thể biết ngay 
được đã sử dụng bao nhiêu 
tiền bằng thẻ trả trước, thẻ tín 
dụng!

Biết cửa tiệm thuộc đối tượng, 
cửa tiệm được khuyên dùng ở 
gần!

Đơn giản


