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Những Câu Hỏi Thường Gặp 

1. Tôi là khách hàng người Việt Nam muốn chuyển khoản sang nước ngoài? 

Theo Luật quản lý ngoại hối hiện hành, khách hàng cá nhân là người Việt Nam cư trú chỉ được phép 

chuyển tiền ra nước ngoài trong một vài trường hợp đặc biệt và khách hàng cần cung cấp cho Ngân 

Hàng những chứng từ hợp lệ để chúng minh mục đích chuyển tiền. Những lý do có để chuyển tiền ra 

nước ngoài như sau:  

 Thanh toán học phí, chi phí chữa bệnh cho chính khách hàng hoặc cho người thân 

 Đi công tác nước ngoài, du lịch hoặc thăm viếng 

 Thanh toán chi phí cho đối tác nước ngoài ở nước ngoài 

 Phụ cấp cho nhân thân ở nước ngoài 

 Chuyển tiền thừa kế cho người thụ hưởng ở nước ngoài 

 Đi nước ngoài để định cư 

2. Khách hàng nước ngoài có cần mở tài khoản VND khi đăng ký thẻ thanh toán quốc tế 

không? 

Cho tới thời điểm hiện tại, ngân hàng chúng tôi chỉ có thể phát hành Thẻ Thanh Toán Quốc Tế cho 

khách hàng hiện đang duy trì tài khoản VND tại Ngân hàng chúng tôi. Do vậy, khách hàng cần phải 

mở 1 tài khoản VND để có thể sử dụng Thẻ Thanh toán Quốc tế. 

 

Tài khoản VND của khách hàng sẽ được mặc định là tài khoản chính và Tài khoản ngoại tệ hiện tại 

của khách hàng sẽ là tài khoản thứ hai. Tài khoản chính (tài khoản VND) là tài khoản mà khách hàng 

thực hiện các giao dịch mua hàng hóa, rút tiền mặt tại ATM, các phí liên quan tới Thẻ Thanh toán 

Quốc Tế sẽ được khấu trừ. Trong khi đó tài khoản thứ hai chỉ dùng cho mục đích rút tiền mặt tại 

ATM. 

3. Người nước ngoài có thể chuyển khoản giữa hai tài khoản thanh toán ngoại tệ của mình tại 

Ngân hàng được không? 

 

Không, căn cứ theo Thông tư 15/2015/TT-NHNN, Quý khách không thể thực hiện chuyển khoản giữa 

hai ngoại tệ khác nhau của Quý khách. 

 

4. Khách hàng người nước ngoài không cư trú và có tài khoản thanh toán ngoại tệ tại Ngân 

hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản ngoại tệ khác của người không cư 

trú khác tại Ngân hàng/ ngân hàng khác tại Việt Nam được không? 

 

Có với điều kiện chứng từ hợp lệ về mục đích thanh toán, số tiền, loại tiền tệ, thời hạn thanh toán được 

cung cấp đầy đủ trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện yêu cầu. 

 

 

https://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/the_tin_dung_the_thanh_toan_quoc_te/the_thanh_toan_quoc_te_the_atm
https://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/accounts/compare_bank_accounts
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5. Khách hàng người nước ngoài có thể chuyển khoản đến tài khoản khác của mình tại nước 

khác? 

Nếu tiền được chuyển từ tài khoản ngoại tệ của Quý khách, Quý khách không cần cung cấp chứng từ 

chứng minh nguồn tiền. 

Nếu tiền được chuyển từ tài khoản VND, Quý khách có thể phải cung cấp cho Ngân Hàng chứng từ 

chứng minh nguồn tiền. 

 

6. Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và nhận lương vào tài khoản ngoại tệ (ví dụ 

USD) mở tại Ngân hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ này sang tài khoản ngoại 

tệ khác (ví dụ EUR) ở nước ngoài được không? 

 

Có và Ngân hàng sẽ thực hiện chuyển đổi tiền tệ từ ngoại tệ này (ví dụ USD) sang ngoại tệ khác (ví dụ 

EUR) để chuyển khoản ra nước ngoài. 

 

7. Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam và nhận thu nhập hợp pháp bằng VND vào tài 

khoản VND của mình mở tại Ngân hàng có thể chuyển từ tài khoản VND sang tài khoản 

ngoại tệ tại nước ngoài không? 

 

Có và Ngân hàng sẽ thực hiện chuyển đổi tiền tệ từ VND sang ngoại tệ để chuyển khoản ra nước ngoài. 

 

8. Ủy quyền người khác để đóng tài khoản, hoặc thực hiện giao dịch trên tài khoản của mình? 

 

Quý khách có thể đến Chi Nhánh hoặc Phòng giao dịch để điền đầy đủ thông tin vào Mẫu đơn Ủy 

quyền, chọn vào các giao dịch mà Quý khách muốn ủy quyền và nộp vào Ngân hàng, cùng với các 

chứng từ bổ sung liên quan đến người được ủy quyền mà Ngân hàng yêu cầu. 

 

https://www.hsbc.com.vn/accounts/
https://www.hsbc.com.vn/accounts/
https://www.hsbc.com.vn/1/2/diemgiaodich

