
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


10.0.2.20120224.1.869952
1
ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI HẠN MỨC THẺ VÀ HẠNG THẺ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG HSBC
HSBC CREDIT CARD – CREDIT LIMIT AND CARD TYPE CHANGE REQUEST
(Chỉ dành cho Thẻ Chính / 
for Primary Credit Card only
)
  Thẻ tín dụng thế chấp / 
Secured Credit Card
  Thẻ tín dụng tín chấp / 
Unsecured Credit Card 
1.
Chi Tiết Thẻ Tín Dụng / 
Credit Card Details
Số Thẻ / 
Credit Card number:
Vui lòng tăng/giảm hạn mức thẻ tín dụng của tôi thành / 
Please increase/decrease the credit limit on my Credit Card to:
Xin vui lòng xác nhận nếu hạn mức tín dụng được 
duyệt thấp hơn hạn mức yêu cầu tăng thêm của Quý Khách / 
Please confirm if the
approved credit limit is lower than your requested l
imit:
  Đồng ý / 
Yes 
  Không đồng ý /
 No 
Trong trường hợp đủ tiêu chuẩn, xin vui lòng xác nhận nếu Thẻ của Quý khách được đổi thành (Vui lòng chọn lọai thẻ mà Quý khách muốn 
thay đổi) / 
In case you are qualified, please confirm if you would like to upgrade/downgrade your Card to (Please tick the Card type you want
to upgrade/downgrade):     
  Thẻ chuẩn / 
Classic Card
  Thẻ vàng / 
Gold Card
  Thẻ bạch kim / 
Platinum Card
  Đồng ý / 
Yes      
  Không đồng ý /
 No 
2.
Thông Tin Cá Nhân / 
Cardholder Information
Họ và tên / 
Full name:
Danh xưng / 
Title:
  Ông / 
Mr
  Bà / 
Mrs 
  Cô / 
Miss 
Số CMND/Hộ chiếu /
ID card/Passport number:
Ngày tháng năm sinh /
Date of birth (DDMMYYYY):
3.
Thông Tin Về Chỗ ở / 
Residential Information
  Thông tin về chổ ở của tôi đã được thay đổi như sau / 
My residential information has been changed to the following
Lưu ý / 
Note:
Nếu Quý khách không chọn vào ô này, những thông tin mà Quý khách đã đăng ký trước đây với Ngân hàng được xem là không thay đổi /
If this box is not ticked, we assume your residential information which was previously registered with the Bank will remain unchanged.
Địa chỉ hiện tại (thường trú hoặc có đăng ký tạm trú) / 
Current residential address:
Điện thoại nhà / 
Home phone No.:
Điện thoại di động / 
Mobile phone No.:
Giấy tờ chứng minh địa chỉ mới sẽ được đính kèm với đơn này / 
The new address proof will be attached with this form
4.
Thông tin về việc làm / 
Employment information
  Thông tin về việc làm của tôi đã được thay đổi như sau / 
My employment information has been changed to the following
Lưu ý / 
Note:
Nếu Quý khách không chọn vào ô này, những thông tin mà Quý khách đã đăng ký trước đây với Ngân hàng được xem là không thay đổi /
If this box is not ticked, We assume your employment information which was previously registered with the Bank will remain unchanged.
Nghề nghiệp / 
Occupation:
  Bán thời gian / 
Part time
  Toàn thời gian / 
Full time
  Khác / 
Other
Tên đơn vị hiện đang công tác /
Name of current company:
Loại hình doanh nghiệp /
Nature of business:
Địa chỉ nơi làm việc hiện tại /
Address of Current Company:
Chức vụ hiện nay /
Current position:
Điện thoại công ty /
Office phone No.:
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Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) / 
Issued by HSBC Bank (VietNam) Ltd.
Thời gian làm việc /
Years & months in services:
Thu nhập hàng tháng /
Monthly basic salary (VND):
Tiền thưởng/phụ cấp hoặc các khoản thu nhập hàng tháng (VND) /
Monthly bonus/Allowances/Others (VND):
Tổng cộng/ 
Total (VND):
5.
Hồ Sơ Đính Kèm / 
Documentation
Vui lòng đính kèm theo đơn đăng ký những giấy tờ sau / 
Please complete and return the application form together with the following 
supporting documents:
1.
Bản sao CMND (hoặc Hộ Chiếu đối với khách nước ngoài) / 
Copy of Identity Card (or Passport for foreigner)
2.
Chứng minh thu nhập của người nộp đơn liệt kê dưới đây / 
Income documents of the applicant:
  Đối với nhân viên / 
For Employed Applicant
a.)
Bản sao Hợp Đồng Lao Động hoặc bản chính Xác nhận chức vụ, thời gian công tác và mức lương / 
Copy of Labor contract or 
original copy of letter from employer showing information regarding to time of service, title and monthly salary
b.)
Bản chính của bảng sao kê tài khoản Ngân hàng thể hiện mức lương của 3 tháng gần nhất / 
Original copy of bank statements 
showing the last 3 months salary
  Đối với chủ doanh nghiệp / 
For Self-employed Applicant or Business Owner
a.)
Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh / 
Copy of Business License
b.)
Bản sao Giấy khai thuế GTGT của 6 tháng gần nhất / 
Copy of latest 6 months VAT declaration audited by tax department
c.)
Bản chính của bảng sao kê tài khoản Ngân hàng đăng ký dưới tên doanh nghiệp của 6 tháng gần nhất / 
Original copy of latest 
6 months bank statements in the name of business
d.)
Bản sao Báo cáo quyết toán thuế của năm gần nhất / 
Copy of last year fiscal statement audited by tax department
3.
Đơn đăng ký thay đổi địa chỉ và thông tin cá nhân trong trường hợp số CMND (hoặc Hộ Chiếu đối với khách nước ngoài) và địa chỉ nơi 
ở hiện tại được khai báo trong đơn này của Quý khách khác so với thông tin đã đăng ký trước đây / 
Change of Address and/or Personal 
Information Instructions Form in case your Identity card number (or Passport number for foreign customer) and your current residential 
address indicated in this form are different from the previously registered ones.
Lưu ý/ 
Note:
Ngân hàng chỉ giải quyết cho những đơn yêu cầu được đính kèm đầy đủ các giấy tờ nêu trên. / 
Only request forms attached with documentations hereinabove 
will be considered by the Bank. 
6.
Xác nhận/ 
Declaration
Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ và đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ 
nguồn thông tin nào mà Ngân hàng muốn biết. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận và đồng ý để Ngân hàng tự do cung cấp thông tin của tôi/chúng 
tôi cho bất kỳ đơn vị thành viên nào của tập đoàn HSBC và/hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà Ngân hàng nhận thấy là phù hợp /
I/We confirm that the information given above is correct and complete and authorise the Bank to confirm this from any source the Bank may 
choose. I/We confirm and agree that the Bank is at liberty to disclose my/our information to any of the other HSBC Group members and/or 
any organization, person as the Bank may deem fit.
Chữ ký xác nhận và Họ tên / 
Signature and Full Name
Ngày / 
Date:
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Phần dành riêng cho Ngân hàng/Bank Use only
  Đồng ý chấp thuận đơn yêu cầu / 
Approved for this request
  Đồng ý chấp thuận với các điều kiện khác / 
Approved for other conditions
Chữ kí nhân viên HSBC / 
Signature of HSBC staff
Họ tên và chức vụ / 
Full name and position
Ngày xét đơn / 
Approval date:
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Đơn này là một phần không tách rời đơn Đăng Kí Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng HSBC / 
This form constitutes an intergral part of HSBC Credit Card Application Form
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