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Kính chào Quý khách
Xin cảm ơn Quý Khách đã sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC trong thời gian qua.
Dựa trên những giấy tờ có hiệu lực mà Quý Khách đã gửi cho Ngân Hàng trước đây, chúng tôi xin thông báo Thẻ tín dụng của Quý Khách số  
dụng sau ngày
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Nếu Quý khách muốn tiếp tục sử dụng Thẻ tín dụng, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Đơn này và gửi về cho chúng tôi kèm theo một trong những giấy tờ sau đây 
trước ngày
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Đối với Thẻ tín dụng tín chấp:
• Một (01) bản sao hợp đồng lao động mới có thời hạn hoặc bản gốc thư xác nhận thể hiện thời hạn lao động còn ít nhất 06 tháng; Hoặc 
• Một (01) bản sao hợp đồng lao động không thời hạn; Và một (01) bản sao thị thực hoặc bản sao thẻ tạm trú hoặc bản sao giấy phép lao động mà thời hạn còn 
lại của mỗi loại giấy tờ ít nhất là 03 tháng; Và 
• Một (01) bản sao hộ chiếu mới cùng với đơn đăng ký thay đổi thông tin cá nhân nếu thông tin liên quan đến hộ chiếu kê khai trong đơn yêu cầu gia hạn thẻ 
khác so với thông tin đã kê khai trước đây. 
Đối với Thẻ tín dụng thế chấp/ Thẻ tín dụng Premier MasterCard/ Thẻ tín dụng Visa Platinum dựa trên số dư tài khoản:
• Chứng từ bắt buộc:
–
Một (01) bản sao thị thực hoặc bản sao thẻ tạm trú; Và
–
Một (01) bản sao hộ chiếu mới cùng với đơn đăng ký thay đổi thông tin cá nhân nếu thông tin liên quan đến hộ chiếu kê khai trong đơn yêu cầu gia hạn thẻ 
khác so với thông tin đã kê khai trước đây.
• Chứng từ không bắt buộc:
–
Một (01) bản sao hợp đồng lao động với thời hạn còn lại ít nhất 06 tháng hoặc giấy phép lao động với thời hạn còn lại ít nhất 03 tháng. Ngân hàng có thể 
xem xét chứng từ này để gia hạn dài hơn cho thẻ tín dụng của Quý khách. 
Lưu ý:
1.
Nếu quý khách là Chủ doanh nghiệp, hợp đồng lao động có thời hạn hoặc giấy phép lao động có thể được thay thế bằng giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. 
2.
Xin vui lòng mang theo bản gốc hộ chiếu để Ngân hàng đối chiếu. 
3.
Ngân hàng chỉ giải quyết cho những đơn yêu cầu được đính kèm đầy đủ các giấy tờ nêu trên. 
Dear Cardholder
Thank you for using HSBC Credit Card.
Base on validity of documents that you submitted to the Bank, we would like to inform you that your credit card
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If you wish to keep using it, please complete and return this form and enclose the following document before 
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:
For Unsecured Credit Card:
• One (01) copy of new definite labor contract or an original confirmation letter certifying the remaining employment term of at least 06 months; Or 
• One (01) copy of new indefinite labor contract; And one (01) copy of valid visa or temporary resident card or work permit of which the remaining validity is of at 
least 03 months; And 
• One (01) copy of new passport and Change of Personal Information Instructions Form if passport information declared in the request form is different from those 
previously declared. 
For Secured Credit Card/ Premier MasterCard Credit Card/ Visa Platinum Wealth-based Credit Card:
• Mandatory documents:
–
One (01) copy of valid visa or temporary resident card; And
–
One (01) copy of new passport and Change of Personal Information Instructions Form if passport information declared in the request form is different from 
those previously declared.
• Optional document:
–
One (01) copy of labor contract with remaining validity of at least 06 months or work permit with remaining validity of at least 03 months. We may base on 
this document to decide a longer renewal period for your credit card. 
Note:
1.
If you are business owner, you can replace labor contract or work permit with the updated business registration certificate or investment license of the enterprise. 
2.
Kindly bring along originals of the passport for verification. 
3.
Only requests forms attached with all supporting documents hereinabove will be considered by the Bank.
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Đơn Yêu Cầu Gia Hạn Thẻ Tín Dụng /
 Credit Card Renewal Confirmation.
Số thẻ / 
Card No:
Tôi xin gia hạn Thẻ tín dụng HSBC của tôi và (các) Thẻ Phụ (nếu có). / 
I would like to renew my HSBC Credit Card and related supplementary card(s) (if any).
Họ Tên Chủ Thẻ Chính / 
Full Name of Primary Cardholder
Số Hộ chiếu (người nước ngoài) 
Passport No (Foreigner)
Ngày cấp 
Date issued
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Địa chỉ nơi ở hiện tại 
Residential Address
Điện thoại 
Phone No.
Xác nhận / 
Declaration
Tôi xin xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ. Tôi đồng ý để Ngân hàng xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào 
mà Ngân hàng muốn biết. Tôi đồng ý việc sử dụng thẻ sẽ tuân theo Bản Chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng dành cho Chủ thẻ. Tôi đồng ý từ bỏ các quyền của tôi 
và giải trừ các nghĩa vụ của HSBC được nêu trong Bản Chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng.
Tôi hiểu rằng, theo quy định của HSBC, các thông tin mà chúng tôi cung cấp trong đơn yêu cầu này phải là những thông tin mới nhất cho dù đơn yêu cầu của tôi có 
được chấp thuận hay không. Trong quá trình xét đơn, tôi xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do cung cấp thông tin của tôi cũng như của Chủ thẻ Phụ cho 
bất kỳ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn HSBC và/hoặc bất kỳ cá nhân nào mà Ngân hàng cho là phù hợp. Ngoài ra, bộ phận quản lý thông tin của Ngân hàng 
được phép lưu trữ và sử dụng những thông tin này vào các mục đích mà họ cho là cần thiết. Tôi xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp 
cho tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới tài khoản của tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái với 
pháp luật (kể cả việc đánh bạc trên mạng).
I confirm that the information given above is correct and complete and authorize the Bank to confirm this from any source the Bank may choose. I acknowledge that 
the use of the card(s) is subject to Credit Cardholder Agreement. I hereby consent any waiver of my right and release of liability on the part of HSBC as provided for 
in the Credit Cardholder Agreement.
I note that it is a requirement by HSBC that information relating to this request, whether successful or otherwise, must be updated to the Bank. I confirm and agree 
that the Bank is at liberty to disclose my information, including those of the Supplementary Cardholders, obtained during the process of this request from any source 
whatsoever, to any of the other HSBC Group members and/or any person as the Bank may deem fit. Further, the recipient of such information from the Bank is 
allowed to store and use such information for such purposes as they deem necessary. I confirm that any credit card issued to me, including Supplementary Cards 
issued under my account, shall not be used by me for or in connection with any unlawful activity or purpose (including without limitation, online gambling, whether in 
whole or in part).
Tôi đồng ý rằng HSBC có quyền quyết định cuối cùng đối với việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn này. 
I understand and agree that HSBC reserves the final right to revise or cancel this application.
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Chữ ký xác nhận và Tên họ / 
Signature and Full Name 
Ngày / 
Date
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd. 
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