
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam).
Điều khoản và Điều kiện áp dụng.

Hành trình rộng mở từ sự hoạch định chu toàn
HSBC Premier tự tin đồng hành cùng Quý khách và Gia đình trong
mọi hoạch định quan trọng, đặc biệt trong hành trình giáo dục quốc tế 
rộng mở nhiều cơ hội cho con của Quý khách. Chương trình Hỗ trợ 
Hoạch định Giáo dục của chúng tôi sẽ cùng sát cánh giúp con làm
chủ hành trình học vấn tương lai ngay từ hôm nay.
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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH GIÁO DỤC
TỪ HSBC PREMIER

Dịch vụ Premier Next Gen (Premier Child) cho con đứng tên độc lập tài khoản

Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm dành cho Quý khách và gia đình

Công nhận đẳng cấp Premier tại tất cả các quốc gia/ vùng lãnh thổ Quý khách
giao dịch với HSBC

Chuyển khoản nhanh chóng và miễn phí giữa các tài khoản HSBC Premier của Quý khách, 
thông qua dịch vụ Chuyển khoản Toàn cầu

Theo dõi tất cả tài khoản của Quý khách thông qua dịch vụ Tổng quan Toàn cầu

Ứng tiền mặt khẩn cấp và dịch vụ thay thế Thẻ toàn cầu

Hoạch định tài chính

Trang 04

Hoạch định và tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp, giúp Quý khách lên 
kế hoạch tốt nhất cho hành trình
du học của con

Đảm bảo tương lai tài chính vững 
chắc với các kế hoạch bảo vệ
tài chính từ HSBC

Tư vấn miễn phí và hỗ trợ chọn trường 
cho kế hoạch du học tối ưu

Ưu đãi độc quyền từ các đối tác 
hàng đầu của HSBC khi chuẩn bị và 
nộp đơn du học

Đơn giản hóa việc chuẩn bị trước khi 
lên đường - Cung cấp thông tin mở 
tài khoản nước ngoài trước khi đến, 
hướng dẫn về điểm đến và danh 
sách cần chuẩn bị cho chuyến đi

Hỗ trợ sau khi đến nơi với chương 
trình dành cho du học sinh mới và 
các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp

Hỗ trợ việc hoạch định giáo dục

Lên kế hoạch giáo dục toàn diện Khởi đầu hành trình du học

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tham gia với tư cách là Premier Next Gen
•  Đến bất cứ Chi nhánh nào của HSBC ở Việt Nam

•  Mở tài khoản HSBC Premier cho cha/ mẹ

•  Duy trì số dư tối thiểu 1 tỷ VND trong tài khoản mới mở (*)

•  Mở tài khoản HSBC Premier Next Gen cho con (tuổi từ 18-28)

•  Giao dịch với tài khoản Premier độc lập được hỗ trợ bởi
Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm

(*)Liên hệ Giám đốc Quan hệ Khách hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết

Miễn phí chuyển tiền học phí
và sinh hoạt phí
Hồ sơ để chuyển tiền(*)

•  Hộ chiếu còn hiệu lực và Thị thực, Thẻ Học sinh Quốc tế

•  Thư Chấp nhận của Trường Cao đẳng/ Đại học

•  Thông báo đóng học phí

•  Chứng minh mối quan hệ của người chuyển tiền và người nhận tiền

(*)Phụ thuộc vào quy định từng thời điểm

Các tiện ích hỗ trợ việc hoạch định giáo dục từ HSBC Premier 



HỖ TRỢ TOÀN DIỆN
TỪ HSBC VIỆT NAM
CHO KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI 

Trang 06

Lập kế hoạch học tập
Giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp 
giữa bảo vệ trọn đời và mục tiêu tiết 
kiệm với Bảo hiểm An Vui Trọn Vẹn

Tư vấn từ các đối tác chuyên nghiệp của 
HSBC trong việc chọn trường, nộp đơn 
tuyển sinh, và hỗ trợ xin Thị thực nhanh

Chuẩn bị trước khi đi du học
Mở tài khoản Premier Next Gen để tận hưởng các ưu đãi đặc quyền từ HSBC Premier

Chương trình Du học sinh của Canada(*) đẩy nhanh tiến trình xét duyệt hồ sơ du học Canada

Các ưu đãi bảo hiểm độc quyền dành cho học sinh

Hướng dẫn về điểm đến và danh sách cần chuẩn bị cho chuyến đi

Hỗ trợ mở tài khoản, Thẻ Tín Dụng và Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC Visa Platinum
trước ngày khởi hành

Theo dõi tất cả tài khoản HSBC, gồm những tài khoản mới thiết lập ở nước ngoài thông qua 
dịch vụ Tổng quan Toàn cầu

Miễn phí chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí

(*)https://www.hsbc.com.vn/international/education-program/

Chuẩn bị khởi hành
Bảo hiểm du lịch miễn phí dành cho Chủ Thẻ Thanh Toán Quốc Tế HSBC Visa Platinum  

Ưu đãi cho dịch vụ vận chuyển hành lý

Tổng đài trợ giúp trước khi đến được hỗ trợ bởi Dịch vụ Khách hàng của Ngân hàng
HSBC Canada

CÁC QUỐC GIA
DU HỌC TIÊU BIỂU

CANADA MỸ ÚC

Cơ hội việc làm rộng mở 
trước và sau khi tốt nghiệp

Môi trường đa văn hóa
và đa sắc tộc

Thiết bị và công nghệ
tiên tiến

Nơi tập trung các trường 
Đại học hàng đầu trên 
toàn thế giới

Các tiện ích hỗ trợ việc hoạch định giáo dục từ HSBC Premier 



Thông tin hữu ích cho việc du học Canada
Các thông tin dưới đây được nghiên cứu từ báo cáo Giá trị Giáo dục, một khảo sát toàn cầu của HSBC(*),
đúc kết từ ý kiến phụ huynh và sinh viên các trường đại học ở Canada.
(*)Giá trị Giáo dục, được phát hành năm 2018 bởi tập đoàn HSBC Holdings plc., là một nghiên cứu toàn cầu khảo sát các xu hướng giáo dục, kỳ vọng và 
những lo âu về việc giáo dục con cái của các bậc phụ huynh, cũng như thái độ và hành vi của họ về việc đầu tư cho giáo dục. Khảo sát cũng nghiên cứu 
những trải nghiệm của chính sinh viên trong lúc học tập.

Những kết quả trên đến từ cuộc khảo sát thứ 5 trong chuỗi khảo sát và đại diện cho góc nhìn của 10.478 bậc phụ huynh và 1.507 sinh viên đại học từ
15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trang 08

76.397 CAD
Số tiền trung bình mà mỗi sinh viên phải trả cho một khóa học

71%
Sinh viên vừa học vừa đi làm có lương

72%
 Học phí

60%
Tài liệu học tập

53% 48%
Các khoản
chi phí khác 
(tiền tiêu vặt,
Thẻ Tín Dụng)

51%
Thực phẩm

Các chi phí chủ yếu phụ huynh cần chi trả cho con

Thiết bị công nghệ
dành cho việc giáo 
dục (laptop, các 
thiết bị khác...)

https://www.hsbc.com.vn/content/dam/hsbc/hbvn/documents/vi/financial-planning/Education.pdf

Quét mã QR để khám phá ưu đãi giáo dục mới nhất

Báo cáo Giá trị Giáo dục

•  Tài khoản HSBC Premier được mở trước khi đến, sẵn sàng để sử dụng ở Canada

•  Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm hỗ trợ các giao dịch ở Canada

•  Dịch vụ HSBC Premier khẩn cấp 24/7 hỗ trợ Quý khách ở nước ngoài

•  Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu và dịch vụ thay thế Thẻ

•  Chương trình hỗ trợ dành cho học sinh mới(*):

  Ưu đãi cho du học sinh quốc tế, gồm tiền mặt lên đến 300 CAD, miễn phí chuyển khoản quốc tế lên đến 
10.000 CAD, không phí duy trì hằng tháng trong 12 tháng

  Thẻ Tín Dụng cho du học sinh(**): Học sinh mới đến có thể đăng ký Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World 
Mastercard® với hạn mức đến 500 CAD, không yêu cầu lịch sử tín dụng hay thế chấp

•  Đặc quyền và ưu đãi của HSBC Premier đem đến một thế giới đầy trải nghiệm trong khi học tập tại
nước ngoài(**)

•  Hỗ trợ từ đại diện các chi nhánh HSBC trên toàn quốc, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa hoặc 
tiếng Quảng Đông(***)

Hỗ trợ từ HSBC Canada

Các chương trình trên có thể thay đổi tùy thời điểm, vui lòng
tham khảo thêm thông tin tại các website sau để biết thêm chi tiết:
(*)https://www.hsbc.ca/new-to-canada/student/
(**)https://www.hsbc.ca/chequing-accounts/offers/account-offer-

international-student/
(***)Cuộc gọi từ Canada và Mỹ: 1- 866-233-3838

Tổng đài có thu phí dành cho những địa điểm khác trên thế giới: 
1-604-216- 8800

CANADA

Các tiện ích hỗ trợ việc hoạch định giáo dục từ HSBC Premier 



Thông tin hữu ích cho việc du học Mỹ
Các thông tin dưới đây được nghiên cứu từ báo cáo Giá trị Giáo dục, một khảo sát toàn cầu của HSBC(*),
đúc kết từ ý kiến của phụ huynh và sinh viên các trường đại học ở Mỹ.
(*)Giá trị Giáo dục, được phát hành năm 2018 bởi tập đoàn HSBC Holdings plc., là một nghiên cứu toàn cầu khảo sát các xu hướng giáo dục, kỳ vọng và
những lo âu về việc giáo dục con cái của các bậc phụ huynh, cũng như thái độ và hành vi của họ về việc đầu tư cho giáo dục. Khảo sát cũng nghiên cứu 
những trải nghiệm của chính sinh viên trong lúc học tập.

Những kết quả trên đến từ cuộc khảo sát thứ 5 trong chuỗi khảo sát và đại diện cho góc nhìn của 10.478 bậc phụ huynh và 1.507 sinh viên đại học từ
15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

99.417 USD
Số tiền trung bình mà mỗi sinh viên phải trả cho một khóa học

85%
Sinh viên vừa học vừa đi làm có lương

62%
Các bậc phụ huynh dành thêm thời gian cá nhân để đầu tư vào việc giáo dục đại học của con

Trang 10

74%
Phụ huynh tin rằng kĩ năng lập trình máy tính là vô cùng cần thiết trong thời đại mới

https://www.hsbc.com.vn/content/dam/hsbc/hbvn/documents/vi/financial-planning/Education.pdf

Quét mã QR để khám phá ưu đãi giáo dục mới nhất

Báo cáo Giá trị Giáo dục

•  Tài khoản HSBC Premier được mở trước khi đến, sẵn sàng để sử dụng ở Mỹ

•  Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm hỗ trợ các giao dịch ở Mỹ

•  Dịch vụ HSBC Premier khẩn cấp 24/7 hỗ trợ Quý khách ở nước ngoài

•  Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu và dịch vụ thay thế Thẻ

•  Dịch vụ chuyển nhà(*)

•  Dịch vụ khi đến quốc gia mới(*)

  Những ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ bao gồm vận chuyển, thông tin về nơi ở, dịch vụ chăm sóc trẻ,
các trung tâm ngôn ngữ, các trại hè

  Thẻ Tín Dụng cho người mới đến(**): Thẻ Tín Dụng miễn phí dành cho du học sinh quốc tế, không yêu cầu 
về lịch sử tín dụng hay chứng minh thu nhập

•  Đặc quyền và ưu đãi của HSBC Premier đem đến một thế giới đầy trải nghiệm trong khi học tập tại nước ngoài(**)

•  Nhiều đối tác trên khắp quốc gia sẽ cung cấp những công cụ để giúp quản lý tương lai tài chính của
Quý khách tốt hơn(***)

Hỗ trợ từ HSBC Mỹ 

Các chương trình trên có thể thay đổi tùy thời điểm, vui lòng
tham khảo thêm thông tin tại các website sau để biết thêm chi tiết:
(*)https://www.us.hsbc.com/international-banking/students/
(**)https://www.us.hsbc.com/credit-cards/products/student-card/
(***)https://www.us.hsbc.com/financial-wellness/

MỸ

Các tiện ích hỗ trợ việc hoạch định giáo dục từ HSBC Premier 



Thông tin hữu ích cho việc du học Úc
Các thông tin dưới đây được nghiên cứu từ báo cáo Giá trị Giáo dục, một khảo sát toàn cầu của HSBC(*),
đúc kết từ ý kiến của phụ huynh và sinh viên các trường đại học ở Úc.
(*)Giá trị Giáo dục, được phát hành năm 2018 bởi tập đoàn HSBC Holdings plc., là một nghiên cứu toàn cầu khảo sát các xu hướng giáo dục, kỳ vọng và
những lo âu về việc giáo dục con cái của các bậc phụ huynh, cũng như thái độ và hành vi của họ về việc đầu tư cho giáo dục. Khảo sát cũng nghiên cứu 
những trải nghiệm của chính sinh viên trong lúc học tập.

Những kết quả trên đến từ cuộc khảo sát thứ 5 trong chuỗi khảo sát và đại diện cho góc nhìn của 10.478 bậc phụ huynh và 1.507 sinh viên đại học từ
15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

38.574 AUD
Số tiền trung bình mà mỗi sinh viên phải trả cho một khóa học

89%
Sinh viên vừa học vừa đi làm có lương

56%
Các bậc phụ huynh dành thêm thời gian cá nhân để đầu tư vào việc giáo dục đại học của con

68%
Phụ huynh tin rằng kĩ năng lập trình máy tính là vô cùng cần thiết trong thời đại mới

Trang 12

https://www.hsbc.com.vn/content/dam/hsbc/hbvn/documents/vi/financial-planning/Education.pdf

Quét mã QR để khám phá ưu đãi giáo dục mới nhất

Báo cáo Giá trị Giáo dục

•  Tài khoản HSBC Premier sẵn sàng để sử dụng ở Úc

•  Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận tâm hỗ trợ các giao dịch ở Úc

•  Dịch vụ HSBC Premier khẩn cấp 24/7 hỗ trợ Quý khách ở nước ngoài

•  Dịch vụ ứng tiền mặt khẩn cấp toàn cầu và dịch vụ thay thế Thẻ

•  Tài khoản Giao dịch Toàn cầu(*): 

  Tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày với tài khoản Giao dịch Toàn cầu tại Úc, giao dịch quốc tế và trực truyến
với 10 loại tiền tệ và lãi suất ưu đãi cho tiền gửi và chi tiêu Thẻ

  Tặng thêm 100 AUD tiền lãi khi gửi tiền từ 2.000 AUD mỗi tháng trong 3 tháng liên tiếp, trong vòng
6 tháng từ lúc mở Tài khoản Giao dịch Toàn cầu

   Hoàn tiền lên đến 50 AUD mỗi tháng cho những chi tiêu hợp lệ khi Quý khách chọn và thanh toán
với Visa payWave, Google PayTM hoặc Apple Pay dưới 100 AUD

ÚC

Hỗ trợ từ HSBC Úc

Các chương trình trên có thể thay đổi tùy thời điểm, vui lòng
tham khảo thêm thông tin tại website sau để biết thêm chi tiết:
(*)https://www.hsbc.com.au/accounts/products/everyday-global/

Các tiện ích hỗ trợ việc hoạch định giáo dục từ HSBC Premier 



HSBC Premier Hotline: (84 28) 37 247 666

Địa chỉ Trung tâm Premier:

TP. HCM: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1

Hà Nội:     Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm

Đà Nẵng: Phòng 2, Tầng 1, Toà nhà văn phòng số 1 Nguyễn Văn Linh,
Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu


