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9.0.0.2.20120627.2.874785
ĐƠN THAY ĐỔI CHỈ THỊ KHI ĐÁO HẠN
MATURITY INSTRUCTION MODIFICATION
Xin điền vào ô trống và đánh dấu (√) nơi thích hợp 
Please fill in spaces and tick (√) where applicable
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER INFORMATION
Tên chủ tài khoản / 
Account Holder Name
Số Tài Khoản Tiền Gửi / Tiết Kiệm
Time Deposit Account / Savings Deposit Number
Số CMND hoặc Hộ Chiếu / 
ID No. or Passport No.
CÁC CHỈ THỊ / INSTRUCTIONS
 Thay đổi số tiền gốc tại thời điểm đáo hạn / 
Change principal on maturity date
 Thêm vào tiền gốc với số tiền / 
Add in the principal with amount
 Rút ra một phần tiền gốc với số tiền / 
Withdraw in the principal with amount
       Số tiền bằng chữ / 
Amount in words
Ghi nợ / có tài khoản (tên chủ tài khoản) (chỉ dành cho Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn) / 
Debit / Credit account (account holder name) (for Time Deposit Account only)
và số tài khoản / 
and account number
Note / Ghi chú” Chỉ thị “thay đổi số tiền gốc tại thời điểm đáo hạn” chỉ có hiệu lực tại thời điểm đáo hạn kế tiếp / 
Instruction of “Change principal on maturity date”  
is effected for next maturity date.
 Tái gửi tiền gốc và lãi cho một thời hạn mới với lãi suất tại thời điểm đáo hạn (áp dụng cho phương thức nhận lãi cuối kỳ) / 
Renew principal and interest on  
       maturity date at the prevailing interest rate (applicable for receiving interest at maturity).
Kỳ hạn / 
Period
1 tuần / 
week
2 tuần / 
weeks
3 tuần / 
weeks
1 tháng / 
month
2 tháng / 
months
3 tháng / 
months
4 tháng / 
months
5 tháng / 
months
6 tháng / 
months
7 tháng / 
months
8 tháng / 
months
9 tháng / 
months
10 tháng / 
months
11 tháng / 
months
12 tháng / 
months
18 tháng / 
months
24 tháng / 
months
36 tháng / 
months
Khác / 
Other
 Tái gửi tiền gốc cho một thời hạn mới với lãi suất tính tại thời điểm đáo hạn và nhận lãi cuối kỳ / 
Renew principal on maturity date at the prevailing interest rate   
       and receive interest at maturity.
Tái gửi tiền gốc / 
Principle renewal
Kỳ hạn / 
Period
1 tuần / 
week
2 tuần / 
weeks
3 tuần / 
weeks
1 tháng / 
month
2 tháng / 
months
3 tháng / 
months
4 tháng / 
months
5 tháng / 
months
6 tháng / 
months
7 tháng / 
months
8 tháng / 
months
9 tháng / 
months
10 tháng / 
months
11 tháng / 
months
12 tháng / 
months
18 tháng / 
months
24 tháng / 
months
36 tháng / 
months
Khác / 
Other
Nhận lãi cuối kỳ / 
Interest payable by
Tiền mặt / 
Cash
Ghi có tài khoản (tên chủ tài khoản) (chỉ dành cho Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn) / 
Credit account (account holder name) (for Time Deposit Account only)
và số tài khoản / 
and account no.
-
-
Nhận tiền gốc và lãi vào ngày đáo hạn / 
Receive principal and interest on maturity date by
Bằng /
 By
Tiền mặt / 
Cash
Ghi có tài khoản (tên chủ tài khoản) (chỉ dành cho Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn) / 
Credit account (account holder name)  
       (for Time Deposit Account only)
và số tài khoản / 
and account no.
-
-
Các Chỉ Thị Khác / 
Other Instructions
XÁC NHẬN / DECLARATION
Tôi / Chúng tôi xác nhận ở đây rằng các chi tiết thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi / Chúng tôi đã đọc và hiểu các Điều Khoản và Điều Kiện có liên 
quan (xem phần bên dưới) của Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Tôi / Chúng tôi hiểu rằng các Điều Khoản và Điều Kiện này (có thể được sửa 
đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh quan hệ nêu trên của tôi / chúng tôi với Ngân hàng và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện đó.
I / We hereby confirm that the details given above are true and correct. I / We have read and understood relevant Terms and Conditions (see below) issued by 
HSBC Bank (Vietnam) Ltd. I / We understand that the Terms and Conditions on these documents (as they may be amended from time to time) will govern my / our 
above relationship and agree to comply with them.
Dịch vụ / 
Service
Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng / 
Terms and Conditions that apply
Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 
Time Deposit
Tiền Gửi Tiết Kiệm 
Savings Deposit
Điều Khoản và Điều Kiện của Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 
Time Deposit 
Điều Khoản và Điều Kiện của Tiền Gửi Tiết Kiệm và Thẻ Tiết Kiệm 
Savings Deposit and Savings Card Terms and Conditions
Chữ ký / 
Signature
S.V.
D
Y
M
Y
D
Y
M
Y
Ngày / 
Date
Dành riêng cho Ngân hàng / For Bank use only
Customer Number
Account Number
Date Checked and approved/Verified by
Date input
D
Y
M
Y
D
Y
M
Y
Date input
D
Y
M
Y
D
Y
M
Y
Bank/Branch Stamp and Authorised Signature
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
Issued by HSBC Bank (VietNam) Ltd.
A. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ THẺ TIẾT KIỆM /
TERMS ANDCONDITIONS OF SAVINGS DEPOSIT AND SAVINGS CARD
1.
Khách hàng có thể gửi, rút Tiền Gửi Tiết Kiệm và sử dụng Thẻ Tiết Kiệm để thực hiện các giao dịch được phép trong toàn hệ thống của HSBC tại Việt Nam 
(“HSBC” hoặc “ Ngân Hàng”). 
Cash deposit, cash withdrawal and permitted transactions from the Savings Deposit can be made within the HSBC network in Vietnam.
2.
Khi rút tiền, Khách Hàng phải xuất trình Thẻ Tiết Kiệm kèm theo CMND và giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền). 
S
avings Card, ID Card and proper authorization letter (in case of authorization) must be presented for cash withdrawal.
3.
Thẻ tiết kiệm chỉ có giá trị với chủ tài khoản và đồng chủ tài khoản có tên trên thẻ. 
This savings card is only valid for account holder(s) and joint account holders named herein.
4.
Khách Hàng xác nhận rằng Ngân Hàng chỉ thực hiện việc mởTiền Gửi Tiết Kiệm nếu Ngân Hàng đã nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết. 
The Customer acknowledges that the Bank shall only process the Savings Deposit placement if the Bank has received all necessary documents.
5.
Trong trường hợp chấm dứt Tiền Gửi Tiết Kiệm trước thời hạn và được Ngân Hàng chấp nhận thì Khách Hàng sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn  
do Ngân Hàng áp dụng đối với Tài khoản An Lợi. Ngoài ra, Ngân Hàng có thể áp dụng phí đóng tiền gửi trước hạn theo quy định của Ngân Hàng tùy  
theo từng thời điểm. 
In the event of early termination of a Term Deposit as accepted by the Bank, the Customer shall only enjoy the demand interest rate of Savings Account. 
Moreover, the Bank will apply Breakage Cost for early termination in accordance with the Bank’s policy in force from time to time.
6.
Thẻ Tiết Kiệm không được cầm cố hoặc bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng khác trừ trường hợp được HSBC chấp thuận. 
The Customer is not allowed to use the Savings Card as pledge or guarantee for loans at any and other banks except it is approved by HSBC.
7.
Khách Hàng phải thông báo ngay cho HSBC khi Thẻ Tiết Kiệm bị mất. Khách Hàng có trách nhiệm bảo quản, không làm rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa  
Thẻ Tiết Kiệm 
The Customer must notify HSBC immediately in case of loss of the Savings Card. The Customer is advised to keep the Savings Card safely; not tear,  
erase or change information on the Savings Card.
8.
Tiền lãi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Nếu Khách Hàng không đến rút tiền khi đáo hạn và không có chỉ thị khác, HSBC sẽ tự động tái tục khoản  
tiền gửi cộng với lãi bằng đúng kỳ hạn đã đăng ký và theo mức lãi suất tương ứng tại thời điếm tái tục. 
Interest shall be made upon maturity. If the Customer does not withdraw upon maturity and have no further instructions, HSBC shall automatically renew  
the deposit plus interest for the same period and the corresponding interest rate at the time of renewal.
9.
Đối với Tiền Gửi Tiết Kiệm bằng ngoại tệ. / 
For foreign curency Savings Deposits.
9.1.
Khách Hàng đồng ý chịu ràng buộc hoàn toàn bởi tỷ giá do Ngân Hàng công bố tại thời điểm đặt tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ bao gồm tỷ  
giá quy đổi một số loại tiền tệ có liên quan do Ngân Hàng xác định và có hiệu lực tại thời điểm có liên quan và thị trường ngoại hối có liên quan. 
The Customer agrees to be conclusively bound by the rate of exchange quoted by the Bank to the Customer at the time of placement of the foreign 
currency time depositas the rate for the conversion of the relevant currencies determined by the Bank to be prevailing in the relevant foreign exchange 
market at the relevant time.
9.2.
Khách Hàng công nhận và chấp nhận rằng khoản tiền ròng được hoàn trả cho Khách Hàng sẽ phụ thuộc vào các điều kiện hiện tại của thị trường vào thời 
điểm đáo hạn, và rằng Khách Hàng sẽ chấp nhận rủi ro bị lỗ do đồng tiền chi trả bị giảm giá trị hoặc các quy định về quản lý ngoại hối áp dụng bởi nước 
ban hành đồng tiền đó. Khách Hàng cũng công nhận và chấp nhận rằng khoản lỗ đó có thể bị bù trừ vào khoản tiền ròng được hoàn trả của Tiền Gửi Tiết 
Kiệm bằng ngoại tệ và thậm chí dẫn đến lỗ trong Tiền Gửi Tiết Kiệm bằng ngoại tệ hoặc một phần của nó. Nhằm mục đích nêu tại điều này, “các điều kiện 
thị trường” có nghĩa là bất kỳ thông lệ nào trong thị trường liên ngân hàng liên quan đến phương pháp xác định tỷ giá và cách tính tiền lãi trên Tiền Gửi  
Tiết Kiệm đối với loại ngoại tệ có liên quan, bao gồm các yếu tố như cơ sở tính theo ngày; ý nghĩa của Ngày Làm Việc và cơ sở thanh toán. 
The Customer acknowledges and accepts that the net return on the Customer’s foreign currency Savings Deposit will depend on market conditions 
prevailing at the time of maturity, and that the Customer is prepared to risk any loss as a result of a depreciation in the value of the currency paid or  
as a result of foreign exchange controls imposed by the country issuing the currency. The Customer acknowledges and accepts that such loss may  
offset the net return on such foreign currency Savings Deposit and may even result in the loss of the foreign currency Savings Deposits or a part thereof.  
For the purposes of this Clause, “market conditions” shall mean any practices in the relevant interbank market relating to the method of interest rate fixing 
and the calculation of interest on Savings Deposits in the relevant foreign currency, involving such factors as the day count basis, the meaning of Business 
Days and the basis of settlement.
10.
Khách Hàng phải ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với HSBC. 
The Custome must use the same signature as registered with HSBC.
11.
Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các Điều Khoản và Điều Kiện này của HSBC và các quy định khác của pháp luật Việt Nam về tiền gửi  
tiết kiệm. 
The Customer undertakes that he/she has read, understood and agreed with the Terms and Conditions of HSBC as well as other Vietnam regulations  
on Savings Deposit.
B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN / 
TERMS AND CONDITIONS OFTERM DEPOSIT ACCOUNT
1.
Khách Hàng có thể đưa Chỉ Thị cho Ngân Hàng nhằm giữ một khoản tiền trên một Tài Khoản như một khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn (“Chỉ Thị  Đặt Tiền Gửi Có 
Kỳ Hạn”) mà khoản tiền này gửi tại Ngân Hàng theo mức lãi suất mà Ngân Hàng áp dụng tùy từng thời điểm. Vào ngày cung cấp Chỉ Thị, Khách Hàng và Ngân 
Hàng sẽ xác nhận và đồng ý về kỳ hạn hay ngày đáo hạn, loại tiền tệ, lãi suất và các Chỉ Thị khác có liên quan đến Tiền Gửi Có Kỳ Hạn. 
The Customer may provide Instructions to the Bank to hold funds in an Account as a Term Deposit (“Term Deposit Placement Instruction “) which Term Deposit 
shall be held at the Bank’s applicable rates from time to time. On such Instructions being provided, the Customer and the Bank will determine and agree in 
respect of the Term Deposit the term or maturity date, the currency, the interest rate and other relevant Instructions.
2.
Khách Hàng xác nhận rằng Ngân Hàng chỉ thực hiện Chỉ Thị Đặt Tiền Gửi có Kỳ Hạn nếu Khách Hàng duy trì đủ khoản tiền trên Tài Khoản và Ngân Hàng đã 
nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết. 
The Customer acknowledges that the Bank shall only process the Term Deposit Placement Instructions if the Customer maintains sufficient funds in the Account 
and the Bank has received all necessary documents.
3.
Nếu Ngân Hàng không nhận được Chỉ Thị khác liên quan đến tiền gốc và lãi phù hợp với thời hạn thông báo do Ngân Hàng quy định tùy từng thời điểm thì, vào 
ngày đáo hạn của Tiền Gửi Có Kỳ Hạn, Ngân Hàng sẽ tự động gia hạn khoản tiền gốc đã đáo hạn cộng với tiền lãi vào ngày đáo hạn cho một thời hạn mới bằng với 
kỳ hạn của Tiền Gửi Có Kỳ Hạn cũ và theo mức lãi suất hiện hành của Ngân Hàng và tiếp tục gia hạn Tiền Gửi Có Kỳ Hạn theo cách thức này cho tới khi nhận được 
Chỉ Thị ngược lại của Khách Hàng. 
If the Bank does not receive further Instructions in respect of both the principal and interest in accordance with the notice period as determined by the Bank from time 
to time, the Bank will on maturity of a Term Deposit automatically renew the matured principal plus interest on the date of maturity of the Term Deposit for another 
term equal to the length of the previous Term Deposit and at the applicable interest rate at the time of renewal and continue to renew the Term Deposit in this manner 
until Instructions are received to the contrary.
4.
Nếu Khách Hàng đưa ra các Chỉ Thị liên quan đến một phần tiền trong Tiền Gửi Có Kỳ Hạn vào ngày đáo hạn thì Khách Hàng phải đưa ra Chỉ Thị cụ thể liên quan 
đến khoản tiền còn lại trong Tiền Gửi Có Kỳ Hạn. Nếu Khách Hàng không cung cấp một Chỉ Thị rõ ràng, cụ thể liên quan đến khoản tiền còn lại trong Tiền Gửi Có Kỳ 
Hạn thì Ngân Hàng có toàn quyền quyết định gia hạn khoản tiền đó theo quy định tại Điều 2 hoặc ghi có khoản tiền đó vào một Tài Khoản khác của Khách Hàng cho 
đến khi có Chỉ Thị cụ thể, rõ ràng từ phía Khách Hàng. Ngân Hàng sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với Khách Hàng vì đã hành động theo Điều 3 này. 
If the Customer gives Instructions relating to a portion of the funds in Term Deposit on maturity, it must give specific Instructions relating to the remaining funds in the 
Term Deposit. If the Customer does not provide clear, specific Instructions in respect of the remaining funds in the Term Deposit, the Bank may, in its sole discretion, 
renew the remaining funds in the Term Deposit in accordance to article 2 or credit the funds to another Account of the Customer pending receipt of clear, specific 
Instructions. The Bank will have no liability of any kind whatsoever to the Customer for taking any of the actions referred in this article 3.
5.
Trong trường hợp chấm dứt Tiền Gửi Có Kỳ Hạn trước thời hạn và được Ngân Hàng chấp nhận thì Khách Hàng sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn mà Ngân 
Hàng áp dụng đối với Tài khoản An Lợi. Ngoài ra, Ngân Hàng có thể áp dụng phí đóng tiền gửi trước hạn theo quy định của Ngân Hàng tùy theo từng thời điểm. 
In the event of early termination of a Term Deposit as accepted by the Bank, the Customer shall only enjoy the demand interest rate of Savings Account. Moreover, 
the Bank will apply Breakage Cost for early termination in accordance with the Bank’s policy in force from time to time.
6.
Ngân Hàng có quyền điều chỉnh, mà không cần thông báo trước, về số tiền gửi tối thiểu và kỳ hạn gửi tối thiểu cho mỗi lần gửi tiền. 
The Bank shall have the right to revise from time to time without prior notice the minimum amount and minimum period for each time deposit.
7.
Ngân Hàng không có nghĩa vụ thực hiện các chỉ thị liên quan đến việc rút tiền từ Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn trừ khi chủ tài khoản xuất trình chứng minh thư hoặc 
hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh hợp lệ khác mà Ngân Hàng chấp nhận. 
The Bank shall not be obliged to act on any instructions relating to the withdrawal of any time deposit unless the Account holder produces his identity card or passport 
or other satisfactory form of identification acceptable to the Bank.
8.
Thông báo Tài khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn không được cầm cố hoặc bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng khác trừ trường hợp được Ngân Hàng chấp thuận. 
Customers are not allowed to use the Term Deposit Account Advice as pledge or guarantee for loans at any and other banks except it is approved by the Bank.
9.
Đối với Tiền Gửi Có Kỳ Hạn bằng ngoại tệ. / 
For foreign currency Time Deposits.
9.1.
Chủ tài khoản đồng ý chịu ràng buộc hoàn toàn bởi tỷ giá do Ngân Hàng công bố tại thời điểm đặt tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ bao gồm tỷ giá quy đổi một 
số loại tiền tệ có liên quan do Ngân Hàng xác định và có hiệu lực tại thời điểm có liên quan và thị trường ngoại hối có liên quan. 
The Account Holder agrees to be conclusively bound by the rate of exchange quoted by the Bank to the Account Holder at the time of placement of the foreign 
currency time depositas the rate for the conversion of the relevant currencies determined by the Bank to be prevailing in the relevant foreign exchange market 
at the relevant time.
9.2.
Chủ tài khoản công nhận và chấp nhận rằng khoản tiền ròng được hoàn trả trong Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ của chủ tài khoản sẽ phụ thuộc 
vào các điều kiện hiện tại của thị trường vào thời điểm đáo hạn, và rằng chủ tài khoản sẽ chấp nhận rủi ro bị lỗ do đồng tiền chi trả bị giảm giá trị hoặc các quy 
định về quản lý ngoại hố áp dụng bởi nước ban hành đồng tiền đó. Chủ tài khoản cũng công nhận và chấp nhận rằng khoản lỗ đó có thể bị bù trừ vào khoản 
tiền ròng được hoàn trả của Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ và thậm chí dẫn đến lỗ trong Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ hoặc một 
phần của nó. Nhằm mục đích nêu tại điều này, “các điều kiện thị trường” có nghĩa là bất kỳ thông lệ nào trong thị trường liên Ngân Hàng liên quan đến phương 
pháp xác định tỷ giá và cách tinh tiền lãi trên Tài Khoản tiền gửi đối với loại ngoại tệ có liên quan, bao gồm các yếu tố như cơ sở tính theo ngày; ý nghĩa của 
Ngày Làm Việc và cơ sở thanh toán. 
The Account Holder acknowledges and accepts that the net return on the Account Holder’s foreign currency time deposit will depend on market conditions 
prevailing at the time of maturity, and that the Account Holder is prepared to risk any loss as a result of a depreciation in the value of the currency paid or as  
a result of foreign exchange controls imposed by the country issuing the currency. The Account Holder acknowledges and accepts that such loss may offset  
the net return on such foreign currency time deposit and may even result in the loss of the foreign currency time depositors part thereof. For the purposes  
of this Clause, “market conditions “shall mean any practices in the relevant interbank market relating to the method of interest rate fixing and the calculation of 
interest on deposits in the relevant foreign currency, involving such factors as the day count basis, the meaning of Business Days and the basis of settlement.
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