
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).

Liên tục đổi mới và áp dụng công nghệ kỹ thuật số là một trong những ưu tiên của HSBC nhằm đem đến cho Quý khách trải nghiệm 
dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện. Dịch vụ Nhận Chuyển Khoản Nhanh liên ngân hàng 24/7 cho phép Quý khách nhận tiền 

chuyển vào tài khoản VND ngay lập tức, giúp Quý khách thêm nhiều tiện lợi trong giao dịch ngân hàng.

Tính năng

Ghi có ngay lập tức 
Tiền được ghi có vào tài khoản thụ hưởng 
ngay lập tức.

Hoạt động 24/7 
Nhận được tiền 24 giờ/ 7 ngày, kể cả ngày 
nghỉ và ngày lễ.

Lợi ích vượt trội

Xác thực thông tin tài khoản thụ hưởng 
Thông tin tài khoản thụ hưởng được hiển thị đầy đủ 
để dễ dàng xác thực trước khi thực hiện giao dịch. 
Đảm bảo tiền được gửi cho đúng người nhận.

Hạn mức nhận chuyển khoản nhanh 
Tối đa 300 triệu Đồng/ giao dịch vào tài khoản 
VND, các giao dịch phải được chuyển từ tài khoản 
tại các ngân hàng thành viên của NAPAS(*) sang 
tài khoản tại HSBC Việt Nam.

(*)NAPAS là Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. Thông tin về các ngân hàng thành viên của NAPAS có thể được tìm thấy qua 
https://napas.com.vn/en-us/for%20customers/for-banks-and-finance-companies/24-7-quick-interbank-funds-transfer-service-1-2.html

Tài liệu này được phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). HSBC không đảm bảo rằng nội dung của tài liệu này là chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp với mục đích của người nhận và 
HSBC không cam kết cũng như không có nghĩa vụ cung cấp cho người nhận quyền truy cập vào bất kỳ thông tin bổ sung nào hoặc cập nhật tất cả hay một phần bất kỳ nội dung nào của tài liệu này hoặc để sửa 
chữa bất kỳ điểm không chính xác để nó trở nên rõ ràng. Việc nhận được toàn bộ hoặc một phần tài liệu này sẽ không cấu thành một lời đề nghị, lời mời hoặc  dụ dỗ ký kết hợp đồng. Người nhận hoàn toàn chịu 
trách nhiệm đưa ra đánh giá độc lập của mình về các sản phẩm, dịch vụ và nội dung khác được đề cập đến tài liệu này. Tài liệu này phải được đọc toàn bộ và không được sao chụp, sao chép, phân phối và tiết lộ 
toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước của HSBC.
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Dịch vụ Nhận Chuyển Khoản Nhanh 24/7 tại Việt Nam
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Quy trình đơn giản 
Tất cả các khách hàng cá nhân và doanh 
nghiệp của HSBC có tài khoản VND sẽ sử 
dụng được dịch vụ, không yêu cầu đăng ký.

Hiệu chỉnh nhanh chóng 
Chuyển khoản nhanh trong hệ thống thành viên 
của NAPAS miễn là tài khoản VND của Quý khách 
đang hoạt động và không bị chỉ thị đặc biệt.

Nâng cao tương tác giao diện và quản lý  
Cải thiện hình ảnh giao diện giúp Quý khách 
quản lý tài chính tốt hơn và nhận thông báo 
giao dịch ngay lập tức. 

Tốc độ 
Tài khoản người thụ hưởng được báo có 
ngay lập tức, giao dịch nhanh chóng hơn 
các giao dịch chuyển tiền truyền thống.
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