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Sử Dụng Thẻ Tín Dụng HSBC



Thẻ Tín Dụng của Quý khách được chấp nhận tại các 
địa điểm có trưng bày biểu tượng VISA ở những vị trí 
dễ dàng nhìn thấy.

Quý khách sẽ được yêu cầu ký tên vào hóa đơn có 
ghi rõ thông tin Thẻ và số tiền cần thanh toán. 
Quý khách cần kiểm tra tên chủ thẻ, số thẻ và số tiền 
in trên hóa đơn trước khi ký.

Quý khách sẽ được nhận lại một liên của hóa đơn và 
Thẻ Tín Dụng của mình sau khi ký tên. 
Quý khách vui lòng kiểm tra lại Thẻ để tránh nhầm lẫn 
với Thẻ của người khác.

Quý khách nên giữ liên hóa đơn để đối chiếu với số 
tiền trên bảng sao kê trong tháng để đảm bảo số tiền 
thanh toán được ghi nhận chính xác.

1. Để Mua Sắm Hàng Hóa Hoặc Dịch Vụ



Quý khách có thể sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC Visa để 
mua bán qua lại tại những trang web bán hàng chấp nhận 
thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng VISA. Để giảm thiểu nguy cơ 
thông tin trên thẻ bị sao chép trong quá trình mua hàng 
trực tuyến, Quý khách có thể đăng ký Dịch Vụ Thanh Toán 
An Toàn Trực Tuyến thông qua Dịch Vụ Ngân Hàng Trực 
Tuyến HSBC. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang 
www.hsbc.com.vn.

2. Mua Sắm Trực Tuyến



Quý khách có thể rút tiền mặt bằng Thẻ Tín Dụng với 
hạn mức lên đến 16 triệu VND mỗi ngày, tùy vào hạn 
mức ứng tiền mặt dành cho Quý khách. 
Quý khách có thể rút tiền mặt tại máy ATM của HSBC, 
Techcombank hoặc ATM của bất kỳ ngân hàng nào có 
biểu tượng VISA/PLUS.

3. Rút Tiền Mặt Tại Máy ATM
SMS Alert: Với dịch vụ thông báo giao dịch trên Thẻ 
Tín Dụng bằng SMS, Quý khách sẽ được cập nhật 
liên tục về các giao dịch mua hàng thông qua tin nhắn 
trên điện thoại di động. 

Dịch Vụ Thanh Toán An Toàn Trực Tuyến HSBC 
(Verified by Visa): Là dịch vụ miễn phí, nhằm tăng 
cường tính bảo mật của Thẻ Tín Dụng khi mua sắm 
qua mạng. Quý khách có thể đăng ký dịch vụ này 
qua Ngân Hàng Trực Tuyến HSBC.

Nếu Thẻ bị thất lạc hay đánh cắp hoặc mã số PIN bị 
tiết lộ cho bên thứ ba, Quý khách vui lòng thông báo 
ngay cho bộ phận Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 
số (84 28) 37 247 247.

4. Bảo mật



Quản Lý Tài Khoản Thẻ Tín Dụng



1. Ngân Hàng Trực Tuyến
Quý khách có thể dễ dàng truy cập và quản lý tài khoản 
Thẻ Tín Dụng HSBC Visa của mình mọi lúc mọi nơi 
thông qua Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến của HSBC. 
Với Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến HSBC, Quý khách 
có thể:

Xem số dư và kiểm tra giao dịch của tài khoản Thẻ 
Tín Dụng và (những) tài khoản HSBC khác.

Thực hiện thanh toán từ (những) tài khoản HSBC 
dễ dàng và an toàn.

Tải về và in bảng sao kê hàng tháng.

Đăng ký dịch vụ thanh toán an toàn trực tuyến của 
HSBC (SecurePay).



2. Ngân Hàng Qua Điện Thoại
Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại của HSBC hoàn toàn miễn phí, tiện lợi 
và đáng tin cậy. Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để biết được 
thông tin tài khoản Thẻ bất cứ lúc nào. Với Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện 
Thoại, Quý khách có thể:

Kiểm tra số dư trên tài khoản và những giao dịch gần nhất.

Chuyển tiền từ tài khoản vãng lai hoặc tài khoản tiết kiệm tại HSBC vào 
tài khoản Thẻ Tín Dụng HSBC Visa.

Thay đổi số PIN của dịch vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại.

Kích hoạt Thẻ Tín Dụng mới của Quý khách.

Quý khách có thể dùng số PIN để kiểm tra tình trạng và các số dư trên tài khoản 
Thẻ Tín Dụng và những tài khoản liên kết tại máy ATM của ngân hàng HSBC.

3. Tại máy ATM



Thanh Toán Tài Khoản Thẻ
Quý khách có thể chọn (i) thanh toán toàn bộ dư nợ mỗi tháng, hoặc 
(ii) trả trước số tiền tối thiểu hoặc (iii) trả bất kỳ khoản tiền nào nhiều 
hơn khoản nợ tối thiểu trước hoặc vào ngày đến hạn thanh toán. Nếu 
số tiền thanh toán ít hơn tổng dư nợ, phần nợ còn lại sẽ bị tính lãi suất 
và được chuyển sang kỳ kế tiếp.



1. Phương Thức Thanh Toán Tự Động
Mỗi tháng, số tiền tối thiểu hay tổng dư nợ trong tài khoản Thẻ Tín Dụng 
có thể được tự động thanh toán từ tài khoản HSBC của Quý khách. Để 
đăng ký dịch vụ này, Quý khách chỉ cần tải về mẫu đơn Đăng Ký Thanh 
Toán Tự Động trên trang web www.hsbc.com.vn điền đầy đủ thông tin 
và gửi về cho Ngân hàng.

2. Phương Thức Thanh Toán Chuyển Khoản
Quý khách có thể thanh toán số dư bằng cách chuyển khoản thông qua:

Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến

Dịch vụ Mobile banking

Dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại

Hệ thống ATM HSBC tại Việt Nam

Từ Ngân hàng khác



3. Phương Thức Thanh Toán 
Tại Máy ATM Đa Chức Năng
Quý khách có thể thanh toán cho khoản giao dịch 
của Thẻ Tín Dụng HSBC bằng cách nạp tiền mặt 
trực tiếp tại các máy ATM Đa Chức Năng được đặt 
tại tất cả Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch của HSBC. 
Số dư khả dụng của Quý khách sẽ được cập nhật 
ngay khi Quý khách nạp tiền thành công.

4. Phương Thức Thanh Toán
Bằng Tiền Mặt
Quý khách có thể dùng tiền mặt thanh toán cho các 
khoản giao dịch của Thẻ tại bất kỳ Chi Nhánh hoặc 
phòng Giao Dịch nào của HSBC vào các ngày làm 
việc trong tuần.



Được chấp nhận trên toàn thế giới
Thẻ của Quý khách được chấp nhận trên 30 triệu
điểm có mang biểu tượng VISA trên toàn thế giới

Số Thẻ Tín Dụng
Đây là số Thẻ được sử dụng trong giao dịch

Số CVV2
Khi mua hàng trên mạng hoặc qua điện thoại,

Quý khách sẽ được yêu cầu nhập số này

Rút tiền mặt
Quý khách có thể rút tiền mặt

từ hơn 1 triệu máy ATM có
biểu tượng từ Visa và VISA/PLUS

Liên hệ
Quý khách có thể liên hệ bất cứ lúc nào
với bộ phận Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 
qua số điện thoại dưới đây.

Chi Tiết Trên Thẻ Tín Dụng HSBC



Cách Đọc và Hiểu Bảng Sao Kê Giao Dịch
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Ngày lập bảng: Là ngày phát hành Bảng Sao Kê giao dịch của Quý khách.

“Vui lòng thanh toán trước”: Là ngày đến hạn Quý khách phải thanh toán (ít nhất là 
khoản nợ tối thiểu) để tránh các khoản phí do thanh toán trễ.

Dư nợ cuối kỳ: Là số dư sau khi tất cả các giao dịch trong tháng được ghi số cùng với số 
dư chưa thanh toán của tháng trước. Mọi giao dịch bằng ngoại tệ sẽ được quy thành 
Đồng Việt Nam.

Thanh toán tối thiểu: Là số tiền tối thiểu Quý khách phải trả.

Ngày giao dịch: Là ngày giao dịch được thực hiện.

Ngày hệ thống: Là ngày giao dịch được ghi nhận vào tài khoản Thẻ của Quý khách.

Chi tiết: Là thông tin chi tiết về tất cả các khoản thanh toán, mua sắm, ứng tiền hoặc 
hoàn tiền diễn ra trong khoảng thời gian của Bảng Sao Kê.

Số tiền: Liệt kê các số tiền giao dịch ứng với mỗi khoản thanh toán, mua sắm, ứng tiền 
hoặc hoàn tiền. Tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ sẽ được quy thành Đồng Việt Nam.

Chương trình Hoàn Tiền: Mục này hiển thị tổng Số Tiền Hoàn Lại tích lũy được tháng 
trước, tổng Số Tiền Hoàn Lại được hoàn trong tháng này, tổng Số Tiền Hoàn Lại tích lũy 
được tháng này.
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Phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
Toà nhà Metropolitan - 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
©Bản quyền thuộc về Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam). Tất cả các quyền được bảo hộ.

Dịch vụ Khách hàng
Khách hàng Premier: (84 28) 37 247 666
Khách hàng Bạch Kim: (84 28) 37 247 248
Khách hàng khác: (84 28) 37 247 247 (miền Nam)
hoặc  (84 24) 62 707 707 (miền Bắc)
Truy cập:  www.hsbc.com.vn




