02/12/2019

ĐƠN YÊU CẦU THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ HSBC
HSBC DEBIT CARD REQUEST FORM
Họ và Tên / Full
Name:
-

Số Thẻ Thanh Toán Quốc Tế / Debit Card Number:

-

-

Số tài khoản chính / Primary Account Number:
Điện thoại di động
Cellphone Number

Số CMND/Hộ chiếu
ID/Passport Number

Quý khách vui lòng chọn và điền vào phần yêu cầu phù hợp
Please select and fill in the appropriate request section(s)
A. Liên kết hoặc ngưng liên kết cho thẻ Thanh Toán1 / Link or delink accounts for your Debit Card1
Một Thẻ Thanh Toán Quốc Tế có thể liên kết tối đa với hai (02) tài khoản phụ. Các tài khoản phụ chỉ được liên kết để sử dụng tại hệ
thống máy ATM/ One Debit Card could be linked to maximum two (02) secondary accounts. The secondary accounts would be linked
only for ATM usage.
1

Tôi muốn Thẻ Thanh Toán Quốc Tế của tôi
I would like to

☐ liên kết
☐ link

☐ không liên kết với những tài khoản sau đây
☐ delink the following account (s) to/from my Debit Card

Số tài khoản / Account Number 1:
Số tài khoản / Account Number 2:
B. Thay Thẻ Thanh Toán2 / Replacement Debit Card2

Tên trên thẻ*
Name on card*
*Tên in trên thẻ phải tương tự tên trên CMND/ Hộ chiếu của chủ thẻ, tối đa 19 ký tự bao gồm khoảng cách
*Name on card must be similar to the name on cardholder’s ID/Passport, maximum 19 letters including spaces

Lý do thay thẻ
Reason for replacement

☐ Thẻ bị mất / lấy cắp 2
Card is lost / stolen
☐ Thẻ bị hỏng, bị gãy hoặc bị cong vênh
Card is damaged, broken or bent
☐ Thẻ không sử dụng được, ghi rõ lý do:
Card cannot be used, please specify:
☐ Yêu cầu cấp lại PIN mới 3
New PIN issuance

Địa chỉ nhận thẻ
Address for receiving card

☐ Địa chỉ đã đăng ký với ngân hàng
Registered address with the bank
☐ Chi nhánh / phòng giao dịch HSBC (vui lòng ghi rõ tên và địa chỉ)
HSBC branch / transaction office (please indicate the name and address)

Thông Báo Giao Dịch trên Thẻ Thanh Toán và Tài Khoản Liên Kết Với Thẻ bằng Tin Nhắn
(Có phí theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng)
SMS Alert Service For Debit Card and Accounts Linked To Card Transactions
(Fee applicable per prevailing bank tariff)

 Có

 Không

Yes

No

1
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Thẻ được cấp lại có thay thế số thẻ, Mã Số Cá Nhân (PIN) dùng để sử dụng tại máy ATM sẽ được gửi tới Qúy khách qua đường bưu
điện./ Replacement cards bearing the existing card number, your Personal Identification Number (PIN) will be mailed to you later.
2

Thẻ được cấp lại với số thẻ không đổi, Qúy khách vẫn có thể sử dụng Mã Số Cá Nhân (PIN hiện tại).Trường hợp Qúy khách cần cấp
lại Mã Số cá nhân, vui long đánh dấu vào ô này / Replacement cards bearing the existing card number, you may continue to use current
PIN. In case you would like to replace PIN, please tick to this box.
3

C. Cấp lại PIN mới (không dùng cho trường hợp thay thẻ)/ New PIN issuance (not applicable for replacement of
card)
Địa chỉ nhận PIN mới
Address for receiving new PIN

☐ Địa chỉ đã đăng ký với ngân hàng
Registered address with the bank
☐ Chi nhánh / phòng giao dịch HSBC (vui lòng ghi rõ tên và địa chỉ)
HSBC branch / transaction office (please indicate the name and address)

D. Hủy Thẻ Cũ / Existing Card Surrendered
☐ Đã hủy/ Yes

☐ Chưa Hủy/ No

Lưu ý/ Note: Trong trường hơp khách hàng vẫn giữ thẻ cũ, khách hàng cần phải tự hủy thẻ cũ ngay lập tức và đợi nhận thẻ thay thể/ In
case where customer still keeping the existing card, customer must destroy the existing card immediately by yourself and wait for new
replacement card.

E. Đăng ký Khóa/Mở Khóa giao dịch thanh toán thẻ trực tuyến/ Turn on/off Online transactions

☐ Khóa/ Turn Off

☐ Mở Khóa/ Turn On

F. Đăng ký Khóa/Mở Khóa giao dịch thanh toán thẻ ở nước ngoài/ Turn on/off Overseas POS transactions

☐ Khóa/ Turn Off

☐ Mở Khóa/ Turn On

Chữ ký / Signature

S.V
Ngày / Date (dd/mm/yyyy)

Dành riêng cho Ngân Hàng / For Bank Use Only
Staff name and position
Data capture staff
Approved date

Approver
D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

Branch chop
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