ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN MỨC GIAO DỊCH/TÀI KHOẢN THỤ HƯỞNG
PERSONAL INTERNET BANKING LIMIT REVISION/PAYEE REQUEST
Vui lòng điền vào đơn bằng chữ IN HOA. Để được trợ giúp, vui lòng gọi Đường dây nóng Dịch Vụ Khách Hàng
Số (84 8) 37 247 247.
Please fill in BLOCK LETTERS. For assistance, please call our Customer Service Hotline at (84 8) 37 247 247.
I. Thông tin Khách Hàng / Customer Details
Ông / Mr.

Bà / Mrs.

Cô / Miss

Họ tên / Full Name

Tên đăng nhập / Username
Số tài khoản / Account Number
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ID/ National Identity No/ Passport No
Ngày cấp/ Date of Issue

Nơi cấp / Place of Issue

II. Yêu Cầu Thay Đổi Hạn Mức Giao Dịch Trong Ngày / Daily Transaction Limit Revision Request
Vui lòng điền hạn mức giao dịch trong ngày Quý khách yêu cầu vào ô trống. Hạn mức này không được vượt quá hạn mức tối đa trong
ngày do Ngân hàng quy định. Quý khách có thể kiểm tra hạn mức hiện tại qua Ngân Hàng Trực Tuyến, mục Dịch vụ. Các giao dịch
trong tương lai được Quý khách thiết lập trước khi nộp đơn này sẽ không được áp dụng hạn mức mới.
Please mark your requested daily limits in the boxes below. These cannot exceed the Bank Maximum Daily Limit. Your current daily
limits can be viewed in the Service menu of Internet Banking. Any forward-dated transactions placed before the submission of this
request will not be subject to the new requested limits.
Hạn mức tối đa trong ngày
Bank Maximum Daily Limit (VND)
Chuyển khoản đến tài khoản liên
kết
Linked account transfer (1)
Chuyển khoản đến tài khoản thụ
hưởng đã đăng ký
Registered payee transfer (2)
Chuyển khoản đến tài khoản thụ
hưởng chưa đăng ký
Non-registered payee transfer
Thanh toán hóa đơn
Bill Payment

Hạn mức trong ngày do Quý khách yêu cầu
Requested Customer Daily Limit (VND)

4,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000
100,000,000

(1) Chuyển khoản đến tài khoản liên kết là chuyển khoản giữa các tài khoản Quý khách mở với Ngân hàng TNHH một thành viên
HSBC
(Việt Nam).
Linked account transfer refers to transfers within accounts held in your name with HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
(2) Chuyển khoản đến tài khoản thụ hưởng đa đăng ký là chuyển khoản đến tài khoản Quý khách đa đăng ký với Ngân hàng. Để đăng
ký tài khoản thụ hưởng, vui lòng điền vào Mục III
Registered payee refers to a payee that you have already registered with the Bank. To register payee, fill in Registering Payee section
below.
III. Đăng Ký Tài Khoản Thụ Hưởng / Registering Payee(s)*
* Sau khi đăng ký, chi tiết tài khoản thụ hưởng sẽ được lưu vào tài khoản của Quý khách (trong Danh sách tài khoản thụ hưởng trên
thanh danh mục bên trái của Ngân Hàng Trực Tuyến HSBC) để sử dụng lại. Giao dịch đến tài khoản này sẽ được hưởng hạn mức
giao dịch trong ngày cao hơn / Registered payee details will be saved to your account (under the Payee list in the left hand menu of
Internet Banking). Registered payees are entitled to a higher daily transaction limit.
Lưu ý/Note: Ngân hàng HSBC giao dịch các ngoại tệ sau: USD, GBP, EUR, AUD, HKD, THB, SGD, CAD, JPY, CHF. Chuyển khoản đi
nước ngoài được dựa trên Mã ngân hàng / The Bank supports the following currencies: USD, GBP, EUR, AUD, HKD, THB, SGD,
CAD, JPY, CHF. Overseas transfers are processed via a bank code.

PUBLIC

1.

Tên chủ tài khoản / Name of Account Holder Tối đa 35 ký tự / Max 35 characters

Ngân hàng / Bank:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) / HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Ngân hàng khác / Other bank

Số tài khoản / Account no.
Vui lòng điền thêm các mục dưới đây nếu là “Ngân hàng khác” / These fields below are applicable “Other bank”.
Địa chỉ người thụ hưởng / Beneficiary address
Loại tiền tệ của tài khoản thụ hưởng / Currency of beneficiary account
Loại tiền tệ giao dịch / Payment currency
Tên ngân hàng / Bank Name
Mã ngân hàng / Bank code (e.g. SWIFT, SC, CHIPS, ABA, etc.)
Địa chỉ ngân hàng / Bank Address

Quốc gia / Country
2.

Thành phố / City

Tên chủ tài khoản / Name of Account Holder Tối đa 35 ký tự / Max 35 characters

Ngân hàng / Bank:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) / HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Ngân hàng khác / Other bank

Số tài khoản / Account no.
Vui lòng điền thêm các mục dưới đây nếu là “Ngân hàng khác” / These fields below are applicable “Other bank”.
Địa chỉ người thụ hưởng / Beneficiary address
Loại tiền tệ của tài khoản thụ hưởng / Currency of beneficiary account
Loại tiền tệ giao dịch / Payment currency
Tên ngân hàng / Bank Name
Mã ngân hàng / Bank code (e.g. SWIFT, SC, CHIPS, ABA, etc.)
Địa chỉ ngân hàng / Bank Address

Quốc gia / Country

Thành phố / City

IV. Xác nhận / Declaration
1. Tôi xác nhận các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ, và đồng ý để Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
xác thực thông tin này từ bất kỳ nguồn nào.
I confirm that the information given above is correct and complete, and authorize HSBC Bank (Vietnam) Ltd. To confirm this from any
source you may choose.
2. Tôi đa đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện của dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến HSBC và đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản
và Điều kiện đó.
I have read and understood the HSBC Internet Banking Terms and Conditions and agree to be governed by them.

s.v.
Chữ ký / Signature

Ngày / Date

Dành Riêng Cho Ngân Hàng / For Bank Use Only
Staff name and position
Approver

Data capture staff
Approved date

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

PUBLIC

Branch stamp

