Chúng tôi luôn cố gắng để phục vụ một cách tốt nhất cho tất cả khách hàng. Nếu quý khách cảm thấy hài lòng sau
khi làm việc với chúng tôi hoặc đơn giản là đã có những trải nghiệm thú vị, chúng tôi mong được biết những chia sẻ
của quý khách. Đây là động lực để chúng tôi luôn phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Khách hàng đã nói những gì về chúng tôi?
Mình đăng ký mở thẻ tín dụng ở chi nhánh Cộng Hoà, nhân viên ở đây làm việc rất nhanh, quý khách, luôn
đáp ứng và tạo sự thoái mái nhất cho mình, từ chú bảo vệ đến nhân viên ngân hàng. Mọi vấn đề được giải
quyết rất nhanh, rất chuyên nghiệp, luôn có sự chu đáo trong giải quyết yêu cầu của mình dù là khách hàng
nhỏ lẻ. Cảm ơn Quý ngân hàng và các bạn tư vấn viên đã nhiệt tình thời gian qua! Mình luôn yêu quý các
bạn!
Ps: Tư vấn viên và các nhân viên điều đẹp trai xinh
VĂN HIỆP
nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp
Dao
Tôi đã đến thực hiện giao dịch ở đường Đồng Khởi được vài lần. Nhận thấy Giao dịch viên nhiệt tình, thân
thiện, làm việc nhanh chóng.
Các anh bảo vệ (?) (các anh đứng hướng dẫn KH khi mới bước vào) cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Có
lần sau khi điền thông tin và đến quầy giao dịch tôi để quên giấy tờ thì lập tức được các anh nhắc ngay.
Cảm ơn rất nhiều
Trị Huấn
TOI LA MOT KHACH HANG CUA HSBC DA LAU NAM. TOI XIN CHAN THANH CAM ON SU
GIUP DO CUA GIAO DICH VIEN QUANG HIEU O 83B LY THUONG KIET DA HO TRO TOI TAT
TOAN KHOAN VAY NHANH CHONG, CHINH XAC VA HIEU QUA.
TOI XIN CHAN THANH CAM ON
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MINH HOA
TOI RAT CAM ON GIAO DICH VIEN QUANG HIEU GIAO DICH VIEN CUA PHONG GIAO DICH
83B LY THUONG KIET DA GIUP DO TOI LAM THU TUC CHUYEN TIEN NHANH CHONG HIEU
QUA VA RAT CHINH XAC, BAN HIEU RAT NHIET TINH, CHU DAO VA CUOI MO VOI KHACH
HANG. TOI XIN CHAN THANH CAM ON.
OANH
HUYỀN ÁNH/ CN HCM
RẤT NHIỆT TÌNH, TƯ VẤN RÕ RÀNG
gia
Các bạn rất chuyên nghiệp
Minh Mẫn
Tôi ít khi liên lạc với nhân viên giao dịch nhưng gần đây có thay đổi thông tin thẻ nên được nv Khanh tư
vấn tôi cảm thấy hài lòng với thái độ phục vụ nhiệt tình của nv HSBC
Anh Phương
Huyen / Chi nhanh Phan Chu Trinh, Ha Noi.
Nhiet tinh, cung cap thong tin va tu van day du.
Hong Anh
Tôi mới là khách hàng của HSBC khi có nhu cầu mở thẻ tín dụng để thuận tiện cho công việc và chi tiêu
của tôi cũng như gia đình. Tôi đã nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tận tình của nhân viên tên Hạnh có SĐT
xxxxxx5155 (tôi quên không hỏi đầy đủ tên). Đến nay tôi đã có thẻ để sử dụng và thấy rất yên tâm về dịch
vụ của ngân hàng HSBC. Ngân hàng rất bảo mật, chắc chắn và chu đáo hơn so với một số ngân hàng trước
tôi đã làm việc. Chân thành cảm ơn!
Văn Thắng
Rat cam on su nhiet tinh giup do cua ban Nhu Huong da tan tinh ho tro giup do cho toi trong suot thoi gian
qua. Su nhan nai ho tro cua ban da thuyet phuc toi dung the HSBC va dich vu HSBC ( Ban dau toi cam
thay rat nan vi su phuc tap cua internet banking cua ngan hang , .... ) Bay gio toi bat dau co thoi quen dung
dich vu HSBC (Nhung that su bao gio cung phai nho su giup do cua ban Huong) Toi hy vong dan dan toi
se quen.
LINH
Mình là Nam - Mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Thế Đạt đã hỗ trợ mình làm thẻ tín dụng. Trong quá
trình mở thẻ cũng như sử dụng, Đạt đã hỗ trợ mình rất nhiều. Hiện tại mình đang sử dụng thẻ và cảm thấy
rất hài lòng về dịch vụ và ưu đãi của HSBC.
Chúc Đạt sẽ luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc, đê hỗ trợ được nhiều người tham gia thẻ tín dụng
nữa.
Cảm ơn Đạt lần nữa nhé!
Nam
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Tôi là một khách hàng mới của ngân hàng HSBC. Tôi viết thư này nhằm gửi lời cảm ơn đến ngân hàng
HSBC nói chung về sự tiện lợi khi sử dụng dịch vụ và nhân viên Diệp - CN 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội nói
riêng về sự chuyên nghiệp, tận tình đối với khách hàng mới sử dụng thẻ như tôi. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng
dịch vụ của HSBC lâu dài và giới thiệu đến bạn bè và người thân.
Trân trọng!
Văn Lợi
TOI RAT HAI LONG VE THAI DO PHUC VU,CUNG NHU CAC DICH VU TAI NGAN HANG
HSBC.PHONG CACH LAM VIEC CHUYEN NGHIEP.NANG LUC CHUYEN MON VE NGAN HANG
RAT TOT GIUP TOI GIAI QUYET CAC CONG VIEC TAI CHINH NHANH GON,DUNG HAN VA
XAY DUNG NIEM TIN TRONG TOI VE NGAN HANG HSBC LA RAT DANG TIN CAY TRONG 6
NAM QUA KE TU KHI TOI BAT DAU TRO THANH KHACH HANG CUA HSBC.XIN CAM ON
Anh Phương
TOI HAI LONG VOI CAC DICH VU CUA HSBC.NHAN VIEN QUAY GIAI DAP CAC THAC MAC
CUA TOI RAT TAN TINH VA DUA RA CAC GIAI PHAP THICH HOP VOI NHU CAU CUA TOI.TOI
SE GIOI THIEU THEM BAN BE VA DONG NGHIEP SE SU DUNG CAC DICH VU VA SAN PHAM
CUA HSBC
Anh
TÔI QUAN SÁT KHÁCH HÀNG ĐẾN GIAO DỊCH RẤT ĐÔNG VÀO CHIỀU THỨ 6 (21/10/2016)
NHƯNG CÔ LỰU LÚC NÀO CŨNG CƯỜI TƯƠI VÀ HỖ TRỢ TÔI CHÂN TÌNH VÀ NHANH
CHÓNG. TÔI RẤT ẤN TƯỢNG. CÁM ƠN CÔ LỰU. CÁM ƠN HSBC.
Chung
TRƯỚC TIÊN TÔI XIN CÁM ƠN NGÂN HÀNG HSBC ĐANG CÓ Ý TƯỞNG VÀ THỰC HIỆN VIỆC
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH TỐT HƠN THÔNG QUA PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN. TÔI
THẤY NHÂN VIÊN QUẦY GIAO DỊCH CỦA NGÂN HÀNG HSBC TẠI LÊ ĐẠI HÀNH ĐÃ HỖ TRỢ
CHO TÔI ĐỂ THỰC HIỆN ĐÓNG TIỀN THẺ TÍN DỤNG MỖI THÁNG RẤT TỐT.
Nam
TÔI VÔ CÙNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG HSBC. THÁI ĐỘ PHỤC VỤ TỐT,
NHIỆT TÌNH VÀ THÂN THIỆN. VỚI NHÂN VIÊN THANH TRÚC, TÔI NHẬN ĐƯỢC SỰ PHỤC VỤ
TẬN TÌNH, THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TỐT,
LINH HOẠT. LÀM VIỆC VỚI NHÂN VIÊN TRÚC ĐƯỢC KHOẢNG 7 THÁNG, TÔI RẤT HÀI
LÒNG VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN, NỘP TIỀN CỦA NGÂN HÀNG. NGÂN HÀNG LUÔN TẠO
ĐIỀU KIỆN CHO NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI, GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG
NHỮNG THẮC MẮC, TƯ VẤN NHIỆT TÌNH, GIÚP CHÚNG TÔI TIỆN LỢI HƠN TRONG CÔNG
VIỆC. CHÚC NGÂN HÀNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH HƠN NỮA.
Han
THAI DO PHUC VU VUI VE, GIAI THICH RO RANG, CHU DAO VOI KHACH, NHANH. TOI RAT
HAI LONG VOI CACH PHUC VU CUA CO HUYEN
Huong
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Mình ít giao dịch với HSBC lắm, nhưng khi mình cần hỗ trợ gì thì bất cứ nhân viên nào mình tiếp xúc cũng
đều vui vẽ nhiệt tình hỗ trợ hết. Điều này các Ngân hàng khác chư làm được. Chính sự chuyên nghiệp của
các bạn đã giữ chân mình lại đến ngày hôm nay.
Hau
Tôi thấy rất hài lòng về cách phục vụ của nhân viên. Đã tường tận hướng dẫn và nhiệt tình giúp tôi hoàn
thành hồ sơ mở thẻ tín dụng. Tôi sẽ lựa chọn HSBC có các giao dịch về sau. Ngọc Hân - Chi nhánh Cần
Thơ.
Trang
Kính gửi bà Hoàng Thị Hinh,
Tôi tên Lâm, là khách hàng của HSBC, chi nhánh Giảng Võ, Hà Nội từ năm 2012 cho đến nay. Tôi viết thư
này nhằm bày tỏ sự hài lòng và cảm kích đối với những công việc mà Quý cô Thái Hà đã thực hiện cho tôi
với tư cách là một nhân viên của HSBC với khách hàng.
Năm 2015, tôi đã gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài nhằm
phục vụ kế hoạch du học tại Pháp. Tôi đã tìm đến nhiều ngân hàng khác nhưng đều thất vọng vì chất lượng
dịch vụ của họ cũng như thái độ làm việc của đội ngũ nhân viên ở đó. Tuy nhiên, khi đến với HSBC và
nhất là khi nhận được sự trợ giúp của cô Thái Hà, tôi đã có thể hoàn thành được những giao dịch này. Có
thể nói, vạn sự khởi đầu nan, nhưng cô Thái Hà đã giúp cho tôi vượt qua được những gian nan khởi đầu đó
một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Trong thời gian tiếp theo, khi gia đình chuyển tiền ra nước ngoài nhằm chi trả cho chi phí sinh hoạt của tôi
tại Pháp, bố mẹ tôi cũng đã nhận được những hướng dẫn hết sức chu đáo và nhiệt tình từ cô Thái Hà. Bố
tôi vốn là một Kế toán trưởng của một tổng công ty nhà nước nên có tính cách của một người kĩ lưỡng,
theo chủ nghĩa hoàn hảo, và ông chia sẻ với tôi về việc cô Thái Hà đã rất cẩn thận khi hướng dẫn ông điền
các mẫu giấy tờ, giải thích những vướng mắc rất chính xác và rõ ràng cũng như thực hiện những động tác
nghiệp vụ rất nhanh chóng. Tôi biết rằng, để khiến một người khó tính như bố tôi hài lòng về các vấn đề
nghiệp vụ tài chính ngân hàng không hề dễ, nhưng cô Thái Hà đã làm được điều đó, khiến tôi rất vui và có
phần khâm phục.
Do vấn đề khác biệt về múi giờ và chi phí viễn thông giữa Pháp và Việt Nam vô cùng đắt đỏ nên tôi không
thể thường xuyên gọi điện cho tổng đài hỗ trợ khách hàng của HSBC. Tôi biết việc liên lạc với cô Thái Hà
ngoài giờ làm việc là có phần khiếm nhã bởi cứ như ở Pháp, không mấy ai sẽ trả lời câu hỏi của khách
hàng khi đã tan nhiệm sở. Thế nhưng, cô Thái Hà luôn sẵn lòng giải đáp cho tôi nhiều câu hỏi liên quan
đến tài khoản ngân hàng của tôi dù tôi biết ở Việt Nam cũng đã muộn và sẽ phiền cho cô Thái Hà. Điều
này khiến tôi rất cảm kích trước tinh thần tận tuỵ trong công việc của cô Thái Hà, khiến tôi rất hài lòng và
tin cậy vào ngân hàng HSBC, chi nhánh Giảng Võ, Hà Nội.
HSBC là sự lựa chọn hàng đầu của tôi khi sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Quý cô Thái Hà đã khiến
tôi thêm chắc chắn rằng sự lựa chọn của tôi là rất chính xác!
Trân trọng,
Ngày 30 tháng 8, 2016, Paris, Pháp quốc.
Lam
KHUON VIEN PHONG GIAO DICH BO TRI RAT KHOA HOC, THOANG MAT TAO CAM GIAC
THOAI MAI, YEN TAM CHO KHACH HANG. GIAO DICH VIEN RAT LICH SU, NIEM NO, LAM
VIEC RAT NHANH CHONG, NHIET TINH, KHOA HOC. LINH DONG DUA TREN PHAP LUAT
CUA VN SAO CHO LOI ICH CUA KHACH HANG DUOC NANG CAO VA TUONG XUNG VOI CAC
NGAN HANG THUONG MAI THUAN TUY CUA VN.
Anh
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Hoàng Anh, CN 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội-Nhiệt tình ,giải quyết công việc nhanh gọn.
Chung
Toi rat hai long ve nhan vien Hoang Khanh. Rat nhiet tinh va ho tro tot cho toi trong qua trinh lam the tin
dung.
Phuoc
Tôi hoàn toàn hài lòng với cung cách phục vụ của nhân viên HSBC, từ bảo vệ đến các giao dịch viên.
Truc
NHAN VIEN TU VAN NHIET TINH, THU TUC NHANH GON VA DUA RA CAC GIAI PHAP HOP
LY GIUP TOI GIAI QUYET VAN DE NHAN CHONG.
TOI THICH CACH LAM VIEC O DAY, CUA HSBC KHAC VOI NGAN HANG TRONG NUOC.
Nhung
Dich vu cua HSBC kha tot, tu viec nhan vien goi dien tu van den cac services tai quay giao dich. Cu the:
minh hay rut tien tai HSBC 23 Phan Chu Trinh. Cam nhan dau tien la cac ban va cac anh chi nhan vien o
day kha coi mo, than thien, nhiet tinh. Moi lan den day cam giac rat thoai mai.
Hue
TOI LA KHACH HANG CUA HSBC THUONG XUYEN PHAI DEN NGAN HANG GIAO DICH,
LUON DUOC BAN HIEU TIEP DON NHIET TINH, THAN THIEN VA DUA RA CACH GIAI
QUYET NHANH GON CAC VAN DE CUA TOI. TOI VO CUNG CAM ON BAN HIEU VA NGAN
HANG
Hang
TOI NHAN THAY CO NAY RAT VUI VE, HOA NHA, LICH SU. TON TRONG CAC YEU CAU
CUA TOI, KIEN NHAN TRA LOI CAC THAC MAC. TRINH DO HIEU BIET CAO QUA TRA LOI
CAC CAU HOI CUA TOI.
My
Toi la khach hang Premier tu rat lau tai HSBC. Toi viet thu nay khen ngoi nhan vien quay giao dich tai
Premier Center - Ai Phuong ve kha nang thuc hien dich vu ho tro cho toi vua mang tinh chuyen nghiep vua
mang tinh quan tam ca nhan rat hai long. Nay toi viet thu nay chinh thuc khen ngoi tinh than phuc vu cua
co Ai Phuong. Cam on ngan hang da quan tam y kien cua toi.
Trang
Toi that su an tuong voi phong cach lam viec chuyen nghiep, nhiet tinh va chu dao cua Quy ngan hang, cu
the la anh Duc (CN Nguyen Van Cu), chi Thuy Vy va chi Kim Loan (CN Nguyen Van Troi). Cac anh chi
da dat minh vao hoan canh cua KH, tim moi cach de xu ly xuat sac van de trong thoi gian rat ngan rat
gap! Toi chi muon gui loi cam on chan thanh den aDuc, cVy, cLoan & tat ca cac anh chi back office ma
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toi chua co co hoi gap da giup toi hoan thanh thu tuc 1 cach nhanh chong. Dieu nay co y nghia rat lon voi
toi va gop phan ko nho giup toi thuc hien uoc mo cua minh. Cam on aDuc da sot sang tra loi tat ca cac
thac mac cua toi va tu van rat nhiet tinh. Cam on cLoan luc nao cung tuoi vui rang ro va niem no voi KH.
dac biet toi muon gui loi cam on sau sac den cVy. Toi chi la 1 KH xa la, binh thuong nhung chi da rat het
minh va nhiet tinh giup do. Chi da chu dong lam viec voi cac bo phan khac de viet ra quy trinh, dieu
khoan moi dap ung yeu cau cua toi. That tuyet voi! Chi ay da mang den ket qua vuot qua su mong doi cua
toi. Toi vui den muc phai bat khoc vi thu tuc duoc hoan thanh suon se, dung thoi han. Mot lan nua, cam
on cac anh chi rat nhieu. Toi rat hai long voi dich vu cua Quy ngan hang va chac chan se gioi thieu voi
ban be, gia dinh, doi tac ve HSBC. Chuc toan the nhan vien HSBC doi dao suc khoe, gap nhieu may man
va thuan loi trong tat ca moi viec. chuc HSBC luon dat duoc su tin nhiem cua KH va ngay cang phat trien,
co vi the vung chac tren thi truong! Tran trong.
Duyen
CHUNG TOI RAT HAI LONG VE CUNG CACH PHUC VU, TIEP DAI, CHAM SOC CUA NGAN
HANG HSBC CN BINH DUONG, PHUONG THUC LAM VIEC NGAY CANG THUAN TIEN, HIEU
QUA, NHANH CHONG CUNG VOI TRANG THIET BI HIEN DAI TAI CHI NHANH GIUP CHO
KHACH HANG CAM THAY THOAI MAI, THAN THIEN KHI LAM VIEC TAI DAY. CHUC CHI
NHANH LUON THANH CONG TRONG CONG VIEC.
Le
Toi ten la Huy, la khach hang ngan hang HSBC. Khi den giao dich, gap bo phan cua co Phuong o Le Dai
Hanh chuyen vien quan he khach hang da tung tan tinh giup do toi. Toi tren 65 tuoi nen co Ngoc Phuong
goi y co mot nguoi than de ke tu cho toi mo tai khoan ATM va the. Toi va chau da thong suot va hieu nhu
gi co Ngoc Phuong da huong dan cho toi. Toi xin cam on quy cong ty da dao tao mot nhan vien vua dep
vua co pham hanh tot, ngot ngao giup do khach hang lon tuoi nhu vay. Mot lan nua toi xin cam on co
Ngoc Phuong cung nhu quy cong ty. Xin chuc quy cong ty an khang thinh vuong lam an phat dat.
Huy
Em Phuong lam viec nhiet tinh, nhanh nhen, ho tro KH tan tinh, tu van day du, thai do an can, chu dao.
Khi tham gia mo the tin dung tai HSBC, toi hoi rat nhieu ve the tin dung cung nhu cac chuong trinh khac
tai HSBC. Mac du ban nhung em Phuong van nhiet tinh giai dap thac mac cua toi. Cam on HSBC da
tuyen dung doi ngu nhan vien nhiet tinh, than thien nhu vay.
Vi
Tôi mới tiếp xúc với anh Hoàn. Tôi cảm nhận anh là một cộng sự tốt cho tôi: Tận tình, chu đáo và có
trách nhiệm với lời tư vấn cho khách hàng. Tôi mong sẽ được gặp ở HSBC nhiều người như anh Hoàn để
mọi khách hàng khi đến HSBC sẽ vui và hài lòng với những gì họ tin cậy gửi gắm ở HSBC.
Thang
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Tôi đặc biệt hài lòng với nhân viên chăm sóc khách hàng tên Hiếu, số 2613, đã hỗ trợ tôi rất tốt, tận tình
các phương thức chuyển đổi trả góp.
Hieu
Cám ơn bạn Hải Vân đã rất nhiệt tình giúp đỡ và tư vấn cho mình về sản phẩm thẻ tín dụng mặc dù chỉ có
thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Mình phải thừa nhận là sử dụng thẻ tín dụng của HSBC rất tiện lợi
trong thanh toán.
Hương
Nhân viên làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp. Ms Liên HSBC Phan Chu Trinh.
Tuấn
Nhân viên tư vấn nhiệt tình, xuất sắc. LIÊN - 23 Phan Chu Trinh – Hoan Kiem – Ha Noi
Anh
Tôi rất hài lòng về dịch vụ của ngân hàng. từ online tới offline.
Thong
Rất hài lòng vì sự tận tình hỗ trợ của Hải Vân đối với khách hàng mới như tôi. Xin cảm ơn
Thùy
Là một khách hàng lâu năm của chi nhánh HSBC tại 83 Lý Thường Kiệt, tôi đánh giá rất cao về tác
phong làm việc chuyên nghiệp, sự cẩn trọng chu đáo hỗ trợ khách hàng nhiệt tình của nhân viên Huyên.
Toàn bộ quá trình triển khai giao dịch tôi chưa giờ gặp khó khăn gì dù rất nhỏ. Tôi đặc biệt ấn tượng và
hài lòng về cách làm việc của em và mong muốn không chỉ nhân viên tại HSBC mà tất cả những nhân
viên của các ngân hàng tại Việt nam đểu có được tác phong làm việc tuyệt vời như em. Xin cảm ơn sự hỗ
trợ của cá nhân em và toàn thể chi nhánh trong thời gian vừa qua. Cá nhân tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ
của ngân hàng và giới thiệu với đồng nghiệp của tôi về chất lượng dịch vụ và uy tín của các bạn.
Hang
Trong thời gian giao dịch tại HSBC từ khi mở tài khoản, tôi rất hài lòng với 2 nhân viên ngân hàng tại
Counter Premier 33 Phan Bội Châu HN là anh Thái Hoàn và chị Huyền. Cả hai anh chị đều là những nhân
viên rất nhiệt tình, chu đáo và lịch sự cũng như tác phong nghiệp vụ chính xác và nhanh nhẹn. Đặc biệt
ngày hôm nay anh Thái Hoàn đau chân nhưng vẫn rất nhiệt tình và chu đáo phục vụ tôi. Do đó, tôi thường
xuyên chỉ lựa chọn mọi giao dịch của tôi tại HSBC 33 Phan Bội Châu vi tôi tin tưởng vào dịch vụ của 2
nhân viên tại Premier Counter, đại diện tiêu biểu cho chất lượng và dịch vụ của HSBC.
Thuy
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Nhan vien Luu - Le Dai Hanh nhiet tinh, vui ve, huong dan tan tinh, giai quyet nhanh, than thien, lich su,
toi rat hai long
Mai
Cac nhan vien quay giao dich va nguoi phu trach o chi nhanh Phan Chu Trinh da xu li rat tot tinh huong
cua toi. Rat kien nhan, nhe nhang huong dan va co gang lien he noi bo de giai quyet nhu cau cua toi ve
viec dong the, rut tien du, ho tro xac nhan so du, so tk… theo yeu cau cua toi, du da gan het gio. Toi rat
cam on!
Nhi
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