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Đơn Yêu Cầu Thay Đổi Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến 
Internet Banking Maintenance Request Form 
Vui lòng điền đầy đủ các mục trước khi ký tên và chuyển cho Ngân hàng. 
Please ensure that forms / documents are completed and signed before handing over to the Bank.
I. Thông tin khách hàng / Customer Details
Họ tên khách hàng
 / Customer Name
Số CMND/Hộ chiếu /
 ID/Passport No.
Ngày cấp /
 Issue date (DDMMYYYY)
 Nơi cấp / 
Issuing Place
Số tài khoản / 
Account Number
II. Yêu cầu / Requests
 Xác nhận mật khẩu đăng nhập Ngân hàng Trực tuyến mới / 
Validate Internet Banking login password reset
Mã số xác nhận mật khẩu mới /
 Password Reset Reference No. 
Được cung cấp khi Quý khách hoàn tất thiết lập thông tin bảo mật trực tuyến. 
Generated after you reset Online security information.
 Khôi phục mật khẩu của thiết bị bảo mật chưa được liên kết với tài khoản Ngân hàng Trực tuyến  
Reset password of the security device unactivated with the Internet Banking profile
Khòa PIN trên thiết bị bảo mật / 
Lock PIN displayed on the security device 
Số seri của thiết bị bảo mật / 
Serial number of the security device
 Thay thế thiết bị bảo mật vì / 
Replace security device due to
 Làm mất hoặc hỏng / 
Lost or damaged by user
 Hết pin hoặc bị lỗi / 
Low battery or defective
Số seri của thiết bị cũ / 
Serial number of old device
Vui lòng gởi kèm đơn này cùng thiết bị bảo mật hết pin hoặc bị lỗi.  
Please enclose the low battery or defective security device.
 Nâng cấp thiết bị bảo mật theo yêu cầu của Ngân hàng  
Upgrade security device per the Bank’s request
 Hủy liên kết của thiết bị bảo mật cũ để kích hoạt thiết bị bảo mật mới  
Cancel linkage of the old security device to enable activation of the new security device
Liên kết các tài khoản và thẻ tín dụng dưới đây / 
Link below accounts and credit cards
 Tạm ngưng sử dụng từ ngày / 
Suspend usage from (DDMMYYYY)
 đến / 
to (DDMMYYYY)
 Khôi phục sử dụng / 
Reactivate usage
 Hủy dịch vụ / 
Cancel usage
III. Xác nhận của khách hàng / Customer’s 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 đã đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện của dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến HSBC và đồng ý tuân 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.
Tên và chữ ký / 
Name and signature
S.V
Ngày
D
Y
M
Y
D
Y
M
Y
Dành riêng cho Ngân hàng / For Bank use only
New security device delivered. Serial number of new device
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) / 
Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
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