
Chứng nhận bãi đậu xe trên WEB Các bước thao tác

Hãy đăng ký người sử dụng.

Khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận thông qua tin nhắn điện thoại

SMS. Vì vậy hãy nhập số điện thoại có thể tiếp nhận tin nhắn SMS.

① Chuyển đến https://www.dk-iikurashi-navi.com/ps/

② Bấm〔ユーザー登録する〕(Đăng ký người sử dụng)

Đăng ký tài khoản người dùng

Trước khi đăng ký tài khoản, xin vui lòng xác nhận.

Nếu chủ hợp đồng nhà và người sử dụng xe là một, quý khách có thể sử 

dụng  "Hợp đồng thuê nhà" và "Thỏa thuận gia hạn hợp đồng nhà" thay 

cho "Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe" (một số trường hợp không 

được chấp nhận) .

Chi tiết vui lòng xác nhận với sở cảnh sát tại địa phương.

③ Bấm〔次へ〕(Tiếp theo)

Đăng ký tài khoản người dùng

Chú ý

Bản hướng dẫn các bước thao tác được dịch sang tiếng Việt này

chỉ là bản sơ lược, không phải toàn bộ Điều khoản sử dụng.

https://www.dk-iikurashi-navi.com/ps/


Trước khi đăng ký tài khoản, xin vui lòng xác nhận. 

(1) Những trường hợp sau đây không thể đăng ký "Giấy chứng nhận sử 

dụng bãi đậu xe" từ WEB. Hãy liên hệ trực tiếp tới chi nhánh quản lý. 

・Bãi đậu xe ở nhà kho, công trường, văn phòng, cửa hàng 

・Bãi đậu xe đối với hợp đồng nhà thuê theo tháng

・Bãi đậu xe cho cư dân không sống trong tòa nhà của chúng tôi 

(2) Khi phát hành "Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe" sẽ phát sinh lệ

phí.

④ Tích vào〔内容を確認の上、同意しました〕(Tôi đã xác nhận và

đồng ý với nội dung  trên), sau đó bấm〔ユーザー登録へ進む〕

(Chuyển đến phần đăng ký tài khoản)

Bước 1 Đăng ký số điện thoại di động

Mã xác nhận sẽ được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại quý khách 

đã nhập.

⑤ Số điện thoại di động (không có gạch nối) 

Số điện thoại di động (vui lòng nhập lại một lần nữa)

Đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc đến cuối và tích vào ô Đồng ý.

Quý khách sẽ không tích được ô Đồng ý nếu không kéo xuống cuối 

cùng.

⑥ Tích vào〔利用規約とプライバシーポリシーに同意します〕(Tôi

đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật) và〔本規約

が契約内容となることに同意します〕(Tôi đồng ý rằng thỏa thuận này

là nội dung của hợp đồng), sau đó bấm〔送信する〕(Gửi đi)

⑤

⑤



Bước 2 Nhập mã xác nhận

Mã xác nhận sẽ được gửi qua tin nhắn SMS.

Mã chỉ có hiệu lực trong 30 phút.

⑧ Nhập mã xác nhận, sau đó bấm〔認証〕(Xác nhận)

Nhập ngày tháng năm sinh

Ngày tháng năm sinh sẽ cần thiết cho việc cài đặt lại mật khẩu. Hãy nhập

chính xác.

Lưu ý, sau khi đăng kí tài khoản sẽ không thay đổi được.

⑩ Nhập Ngày tháng năm sinh（theo thứ tự năm / tháng / ngày）, 

sau đó bấm〔登録する〕(Đăng ký).

Bước 3 Đăng ký mật khẩu

Hãy đăng ký mật khẩu dùng để đăng nhập.

⑨ Mật khẩu (bao gồm chữ và số 6 ký tự trở lên) 

Mật khẩu (nhập lại để xác nhận)

Đăng ký tài khoản đã hoàn tất.

Cảm ơn quý khách đã đăng ký.

Sau khi đăng nhập, hãy tiến hành đăng ký cấp "Giấy chứng nhận sử dụng

bãi đậu xe" trên マイページ (Trang của tôi).

Nếu trong 90 ngày mà không có thêm bất kỳ thao tác nào trên Web đăng

ký giấy chứng nhận bãi đậu xe thì tư cách sử dụng sẽ tự động bị hủy.

Vì vậy nếu muốn sử dụng cần phải đăng ký lại.

⑪ Bấm〔閉じる〕(Đóng)

3284

⑨

⑨



⑫ Bấm vào〔ログインする〕 (Đăng nhập).

申し込み

⑬ Nhập số điện thoại đã đăng ký và⑭ Mật khẩu, sau đó bấm〔ログ

イン〕(Đăng nhập).

マイページ Trang của tôi

⑮ Bấm〔新規お申込み〕(Đăng ký mới)

⑬

⑭



Vui lòng chọn hạng mục ứng với quý khách

〔ディーラー様、行政書士様等によるお申し込み Đăng ký thông qua đại lý, tư 

vấn viên hành chính〕

〔当社建物にお住いの方 Cư dân sống tại tòa nhà của công ty〕

〔当社建物にお住まいでない方（駐車場のみご契約の方／上記以外の方）

Cư dân không sống tại tòa nhà của công ty (Khách hàng chỉ có hợp 

đồng bãi đậu xe/ Khách hàng không thuộc những đối tượng nêu 
trên)〕

Thông tin người đứng tên hợp đồng thuê nhà

Tất cả các mục là bắt buộc.

⑰ Tên người đứng tên hợp đồng

⑱ Số điện thoại

⑲ Mã bưu điện (không có gạch nối)

※ Bấm〔住所検索〕(Tìm kiếm địa chỉ).

Địa chỉ

Hãy tham khảo giấy tờ có ghi thông tin địa chỉ tại Nhật để chọn cho chinh 

xác.

⑳ Quận/ Huyện

㉑ Làng/ Thị trấn

㉒ Tên tòa nhà

㉓ Số phòng

Thông tin người sử dụng xe 

※ Nội dung sẽ được hiển thị ở phần người sử dụng của "Giấy 

chứng nhận sử dụng bãi đậu xe“.

Tất cả các mục là bắt buộc. 

㉔ Tên người sử dụng xe（giới hạn trong 21 chữ）

※Trường hợp tên vượt quá 21 chữ, vui lòng liên hệ đến Trung tâm

chăm sóc khách hàng Daito Kentaku (0570-020-131).

㉕Số điện thoại

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

⑯



㊱ Mã số bãi đậu xe

Đơn đăng ký "Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe" chỉ được cấp cho 1 

đơn vị xe. Nếu quý khách có nguyện vọng cấp nhiều hơn, vui lòng đăng 

kí theo số lượng đơn vị xe.

㉖ Địa chỉ email

㉗ Quan hệ với người đứng tên hợp đồng thuê nhà

本人： Chính chủ

親または子： Bố mẹ hoặc con cái

同居人： Người ở cùng

勤務先： Nơi làm việc

その他： Khác

Địa chỉ của người dùng

㉘ Nếu trùng thông tin người đứng tên hợp đồng, hãy tích vào ô bên 

dưới. 

※Nếu khác với thông tin người đứng tên hợp đồng, hãy nhập thông tin từ

㉙～㉟.

※Hãy điền thông tin giống với Phiếu cư dân Juminhyo. Nếu thông tin 

khác với Juminhyo, có khả năng sở cảnh sát sẽ không chấp nhận.

㉙ Mã bưu điện（không có gạch nối）

㉚ Tỉnh/ Thành phố

㉛ Quận/ Huyện

㉜ Làng/ Thị trấn

㉝ Banchi

㉞ Tên tòa nhà

㉟ Số phòng

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

Ngày kết thúc sử dụng bãi đậu xe

Vui lòng ghi rõ thời hạn sử dụng bãi đậu xe.

Trong trường hợp chưa quyết định chính xác thời hạn sử dụng bãi đậu xe, 

vui lòng chọn ngày này 2 năm sau. 

※Nếu thời hạn sử dụng dưới 3 tháng sẽ không được sở cảnh sát chấp 

nhận.

㊲ Chọn ngày kết thúc sử dụng (theo thứ tự năm / tháng / ngày)



提出先警察署

㊳ Hãy chọn sở cảnh sát nơi nộp

Bản sao bằng lái xe của người sử dụng xe

Vui lòng đăng tải ảnh chụp bằng lái xe của quý khách (mặt trước và sau) 

để xác minh danh tính.

Mục bắt buộc.

㊶ Tải phiếu dân cư lên. (Dung lượng ảnh 10MB trở xuống ）

㊴ Tải mặt trước của bằng lái xe lên. (Dung lượng ảnh 10MB trở 

xuống ）

㊵ Tải mặt sau của bằng lái xe lên. (Dung lượng ảnh 10MB trở xuống ）

Bản sao phiếu cư dân Juminhyo

Mục tùy chọn.

Nếu người sử dụng xe không phải người đứng tên hợp đồng thuê nhà 

mà chưa đăng ký với tư cách người ở cùng, vui lòng đăng tải Phiếu cư 

dân Juminhyo.

Thông tin địa chỉ tiếp nhận

Mục bắt buộc.

Vui lòng điền thông tin địa chỉ để chúng tôi gửi "Giấy chứng nhận sử dụng

bãi đậu xe“.

※ "Giấy chi tiết yêu cầu thanh toán" sẽ được gửi tới địa chỉ của "Thông tin 

người sử dụng xe".

Nếu quý khách chưa làm thủ tục "Chuyển tiếp bưu phẩm" ở bưu điện, 

có khả năng sẽ không nhận được.

㊷
㊷ Chọn địa chỉ tiếp nhận giấy

お部屋の住所：Địa chỉ

使用者様住所：Địa chỉ người sử dụng

その他：Khác

㊸
㊸ Tên người nhận（giới hạn trong 21 chữ）



Nội dung SMS:

Nội dung đăng ký đã được cập nhật.

Vui lòng xác nhận tại đây.

https://ps.dk-kurashi.com/

㊹ Kiểm tra lại thông tin đăng ký, sau đó bấm〔お申し込み登録〕

(Đăng ký).

Nội dung đăng ký sẽ được chi nhánh quản lý xác nhận, nếu có thể phát

hành giấy thì thông báo về lệ phí phát hành sẽ được gửi qua tin nhắn

SMS.

Hoặc, nếu nội dung đăng ký có sai sót thì yêu cầu chỉnh sửa sẽ được gửi

qua tin nhắn SMS, vui lòng chỉnh sửa lại nội dung.

㊸ Bấm〔確認へ〕 (Chuyển đến Xác nhận).

Đông ý thanh toán／Thanh toán lệ phí phát hành

㊺ Thông báo「お申し込みが完了しました。」(Đăng ký đã được hoàn 

tất.) sẽ hiện lên.

マイページ Trang của tôi

申込内容が更新されました。

こちらをご確認ください。

https://ps.dk-kurashi.com/ 



㊼ Bấm〔支払いの同意〕(Đồng ý thanh toán)

Khi nhận được tin nhắn SMS về lệ phí phát hành, hãy nhấp vào link trong

tin nhắn, bấm マイページへ sau đó chọn「支払い同意」(Đồng ý thanh

toán).

Lệ phí phát hành

㊻ Bấm〔マイページ〕(Trang của tôi)

Nội dung phát hành sẽ hiện ra.



Khi muốn hủy bỏ hãy bấm〔削除〕(Xóa)

㊽ Bấm〔支払いを同意する〕(Đồng ý thanh toán).

㊾ Bấm〔同意する〕(Đồng ý).

Trường hợp hủy bỏ đăng ký, bấm〔申し込みをキャンセルする〕(Hủy bỏ

đăng ký).

Lưu ý, nếu quá 7 ngày mà quý khách không đồng ý thanh toán thì việc 

đăng ký sẽ bị hủy bỏ.

Khi quý khách đồng ý thanh toán đồng nghĩa với việc lệ phí phát hành sẽ

phát sinh.

Lưu ý: sau khi đồng ý thanh toán thì không thể hay đổi hoặc hủy bỏ.

Trường hợp không đồng ý, hãy bấm〔キャンセル〕(Hủy bỏ).

㊿ Thôn báo「手数料支払いの同意が完了しました。」( Quý khách đã

hoàn tất đồng ý thanh toán.) sẽ hiện ra

マイページ Trang của tôi

〔キャンセル〕をしたい場合



Nội dung SMS:

Thủ tục phát hành đã được hoàn tất.

Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe và Giấy yêu cầu thanh toán phí 

phát hành sẽ được gửi qua bưu điện.

発行手続きが完了しました。

郵送にて、保管場所使用承諾証明書と発行手

数料の請求書をお送ります。

Giấy yêu cầu thanh toán「ご利用代金明細書兼払込用紙」sẽ được gửi về

nhà, vui lòng mang ra cửa hàng tiện ích hoặc ngân hàng để thanh toán.

Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe「保管場所使用承諾証明書」sẽ

được gửi về địa chỉ do quý khách chỉ định.

Khi việc phát hành hoàn tất, thông báo sẽ được gửi qua tin nhắn SMS.

【Chi tiết giấy tờ được gửi đi】

Những giấy tờ sẽ được gửi đi

【 Giấy chứng nhận sử dụng bãi đậu xe 】 【Bản đồ bãi đậu xe】

【Giấy yêu cầu thanh toán (Hagaki)】

■Chi nhánh quản lý sẽ gửi đi.

■GMO PAYMENT SERVICE sẽ gửi đi.

※Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ đến Trung tâm CSKH Daito Kentaku（0570-020-131）.


