
 

INTERNAL - Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

 
 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN 

 

1. “Ngân Hàng” hoặc “HSBC” có nghĩa là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), các chi 

nhánh, phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). 

2. Với Tài Khoản Tiền Gửi Trực Tuyến (sau đây gọi là “Tài Khoản”), Khách Hàng không được phép rút 

tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM từ Tài Khoản này. 

3. Tiền lãi được tính căn cứ vào số dư có cuối ngày trên Tài Khoản. Tiền lãi sẽ được thanh toán bằng cách 

ghi có vào Tài Khoản vào cuối mỗi tháng. 

4. Mức lãi suất áp dụng đối với Tài Khoản sẽ do Ngân Hàng quyết định và có thể thay đổi tùy từng thời 

điểm mà không cần phải thông báo trước. Mức lãi suất này được đăng công khai trên trang thông tin điện 

tử của Ngân Hàng (www.hsbc.com.vn) hoặc có thể được cung cấp cho Khách Hàng khi có yêu cầu. 

5. Trong trường hợp Tài Khoản có số dư bằng 0 (không) trong 02 (hai) tháng liên tiếp, Ngân Hàng có quyền 

tự động đóng Tài Khoản và chỉ thông báo cho Khách Hàng nếu xét thấy cần thiết.  

6. Tất cả các giao dịch thông qua Tài Khoản phải được thực hiện trực tuyến bằng dịch vụ Ngân Hàng Trực 

Tuyến của HSBC và các điều khoản và điều kiện của dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến của HSBC sẽ được 

áp dụng. 

7. Khách Hàng phải hoàn tất thủ tục đóng Tài Khoản này trước khi hủy bỏ dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến 

của HSBC. Khách hàng vui lòng đến bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch hoặc quỹ tiết kiệm của ngân hàng 

để làm thủ tục đóng Tài khoản.  

8. Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi trong các Điều Khoản và Điều Kiện này, những thuật ngữ viết 

hoa được sử dụng trong bản các điều khoản và điều kiện này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định tại 

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung của Ngân Hàng (như được đề cập dưới đây). 

9. Việc mở và sử dụng Tài Khoản sẽ tuân theo Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung. Bản Điều Khoản Và 

Điều Kiện Chung được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng tại địa chỉ 

www.hsbc.com.vn hoặc cung cấp miễn phí tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch hoặc quỹ tiết kiệm nào 

của Ngân Hàng khi Khách Hàng có yêu cầu. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các Điều Khoản và 

Điều Kiện này với Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ ưu tiên 

điều chỉnh. 

10. Ngân Hàng có quyền sửa đổi bất kì quy định nào của các Điều Khoản và Điều Kiện này tùy từng thời 

điểm mà Ngân Hàng cho là phù hợp theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng. Những sửa đổi đó sẽ có 

hiệu lực sau khi Ngân Hàng thông báo cho Khách Hàng bằng bất kỳ cách thức nào mà Ngân Hàng cho là 

phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công bố tại trụ sở Ngân Hàng hoặc tại bất kì văn phòng 

nào của Ngân Hàng, hoặc trên Bảng Sao Kê Tài Khoản, hoặc trên trang web của Ngân Hàng hoặc theo 

cách thức khác do Ngân Hàng quyết định). Việc tiếp tục sử dụng Tài Khoản sau ngày mà các sửa đổi của 

các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực (được quy định tại thông báo của Ngân Hàng) sẽ được xem là 

sự chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc của Khách Hàng đối với các sửa đổi đó. Nếu Khách Hàng không 

đồng ý với bất kì sửa đổi nào thì Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng và hủy bỏ hoặc 

chấm dứt sử dụng các dịch vụ với Ngân Hàng và đóng (các) Tài Khoản. 

11. Ngay khi Khách Hàng đồng ý mở Tài Khoản (bằng việc ấn nút “Mở” trên màn hình), Khách Hàng sẽ 

được xem như là đã đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này; và các Điều Khoản và Điều Kiện này 

sẽ được xem như là hợp đồng về việc mở và sử dụng Tài Khoản giữa Khách Hàng và Ngân Hàng, có hiệu 

lực kể từ ngày mở cho đến ngày đóng Tài Khoản phù hợp với các quy định của các Điều Khoản và Điều 

Kiện này và/hoặc Bản Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung.  
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