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You can easily settle your credit card outstanding Quý khách có thể dễ dàng thanh toán dư nợ Thẻ tín
balance via other available convenient channels:
dụng với các cách thức tiện lợi sau:
 AutoPay: Direct Debited from your designed
HSBC bank accounts on the payment due
date. To enroll, call our Contact Center or visit
a nearby Branch/ T.O to fill in a form
 Cash deposit at our Branches/ T.Os: visit
our Branches/ T.Os in Vietnam to deposit cash
to your credit card account during our
operating hours
 Transfer from your accounts with HSBC:
simply transfer fund from your accounts with
HSBC to settle your HSBC credit card:
 Through HSBC Online Banking;
HSBC Vietnam Mobile banking
application.
To
register,
visit
www.hsbc.com.vn or download “HSBC
Vietnam” app on Apple Store (iOS) or
Google Play Store (Android)
 At HSBC Automated Teller Machine
(ATM)
 By calling HSBC Contact Center to
request
 Transfer from accounts of other banks to
your HSBC Credit Card
 Payment via connected stores of Payoo










Dịch vụ ghi nợ tự động: Thanh toán bằng
cách trừ tự động từ tài khoản chỉ định tại
HSBC của Quý khách vào ngày yêu cầu
thanh toán của Thẻ. Để đăng ký dịch vụ, vui
lòng gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng
hoặc đến Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC
gần nhất
Nộp tiền mặt tại Chi nhánh/ Phòng Giao
dịch HSBC: đến Chi Nhánh/ Phòng giao
dịch HSBC ở Việt Nam để nộp tiền mặt trực
tiếp vào tài khoản Thẻ tín dụng của Quý
khách trong thời gian hoạt động của chúng
tôi.
Chuyển khoản từ tài khoản HSBC: dễ
dàng chuyển khoản tiền từ tài khoản của Quý
khách tại HSBC vào Thẻ tín dụng:
 Thông qua Ngân Hàng Trực Tuyến,
ứng dụng Mobile Banking của HSBC
Việt Nam. Để đăng ký, thực hiện tại
www.hsbc.com.vn hoặc tải ứng dụng
“HSBC Vietnam” trên cửa hàng ứng
dụng Apple Store (iOS) hoặc Google
Play Store (Android)
 Thực hiện chuyển khoản tại máy ATM
của HSBC
 Gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng
HSBC để yêu cầu
Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng khác
đến thẻ tín dụng của Quý khách
Thanh toán tại các cửa hàng liên kết của
Payoo
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