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Testing form
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
S.V.
I / We have read the  Terms and Conditions (available at the local HSBC branch office and website) and agree to be bound by them.
I/We hereby confirm that I/We have read and fully agree to be bounded by the   Terms and Conditions applicable for Telegraphic Transfers as specified and amended by the Bank from time to time.
I/We hereby confirm that I/We have read and fully agree to be bounded by the   Terms and Conditions applicable for Telegraphic Transfers as specified and amended by the Bank from time to time.
本人 ( 等 ) 已閱讀並同意遵守一般章則條款 (  連結 )
Tôi/Chúng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các  Điều Kiện và Điều Khoản áp dụng đối với Điện Chuyển Tiền được quy định và sửa đổi theo quyết định của Ngân Hàng tùy từng thời điểm.
Tôi/Chúng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các  Điều Kiện và Điều Khoản áp dụng đối với Điện Chuyển Tiền được quy định và sửa đổi theo quyết định của Ngân Hàng tùy từng thời điểm.
If bene. name exceeds 35 characters, continue the input in the below Address field
*GPS-SGH-HBSG-STP*
o  Request same day urgent processing ( o  Discount / o  Standard )
o  Next day/Same day processing allowed at discounted price
o  In Person    o  HK ID Sighted  
o  Non-HK ID Sighted (Country:                    )
o  Account Card Sighted 
o  No Account Card Produced
o  Verbal Quiz      
o  Self-name TT/CHATS to Global Private Bank 
Checked by 
(Please initial):
Branch Authenticator (for S.V)
(Full signature with name & no.)
  
Contact tel:
VNM0056
1
2
Nếu tên người thụ hưởng dài hơn 35 ký tự, vui lòng điền tiếp ở dòng Địa chỉ
1. Before using this Smartform
1.1
Ensure that you are using the latest version of this Smartform, available on your local HSBC Internet Website.
1.2
Ensure that you have Adobe® Acrobat® Reader®  version 9.0 or above. To obtain the most recent version, please visit www.adobe.com.
1.3
Ensure that you have read and understood the Terms and Conditions before you complete, sign and submit the Smartform. Terms and Conditions can be viewed by clicking on the "Terms and Conditions" hyperlink in Section 8, and are also available at your local HSBC website or branches.
1.4
Please ensure that your contact information (such as complete address, telephone number, email address, etc.) is always up-to-date in HSBC records.
2. Filling in this Smartform
2.1
Type and complete all fields in English to ensure your instructions are properly captured in the auto-generated barcode upon printing (except for the signature in the Customer Authorisation Box in Section 8, which should be affixed in ink).
2.2
Ensure the originating country/territory stated in the field "Country / Territory" is correct.
2.3
Choose the type of payment under the field “Application Form For”. All mandatory fields will then be highlighted automatically.
2.4
Specify the payment date in the field "Account to be Debited on". The payment will be processed on that specified date if it is received before the daily cut-off time.
2.5
Payment amount is auto-generated in words after the numeric value is inputted.
2.6
Please note that for payments in foreign currency, there are additional requirements depending on the payment currency and/or the country/territory of remittance. For example, for funds transfer in Euro to European Union (EU) and European Economic Area (EEA), BIC (In Section 3) and IBAN (In Section 4) must be provided.
3. Saving and printing this Smartform
3.1 
After inputting all mandatory fields, click “Print & Validate Form” to print the completed Smartform with the auto-generated barcode. Do not use the print option button from the toolbar as this will not validate your completion of the Smartform and no barcode will be generated.
3.2
Print the form using a laser printer with at least 600 dpi resolution in its actual size (A4), which has been preset in the Smartform settings. Printing by other types of printer (e.g. ink jet) where the ink may smudge is not recommended.
3.3
Should you wish to save the completed Smartform for future usage, click the “Save” button. Please be reminded to check that there have been no version changes and the saved form is in the format of the latest version of the Smartform.
4. Signing and submitting this Smartform
4.1
Sign the printed form (with the auto-generated barcode) with a black or blue ball-point pen (and apply the company stamp where required).
4.2
Keep the barcode areas on the Smartform as printed. Do not alter, smudge or distort the barcode.
4.3
Do not write on or make any amendment(s) to the printed Smartform. Without prejudice to any provisions in the Terms and Conditions, written instructions and amendments on the printed Smartform may not be processed by the Bank.
4.4
Submit the completed form in hard copy to any HSBC branch within the originating country indicated in “Country / Territory” on the form.
4.5
Without prejudice to any provisions in the Terms and Conditions, HSBC reserves the right not to process any instructions with or without notice if this Smartform is not accurately and properly completed, including, without limitation, the addition of any special instruction by a Customer that is not provided for in the fields set out in this Smartform.
1. Trước khi sử dụng Mẫu Đơn, quý khách vui lòng bảo đảm rằng:
1.1
Quý khách luôn sử dụng Mẫu Đơn phiên bản mới nhất được cập nhật trên trang web của Ngân Hàng.
1.2
Quý khách sử dụng phần mềm Adobe ® Acrobat® Reader® phiên bản 9.0 hoặc mới hơn. Để sở hữu phiên bản phần mềm mới nhất, vui lòng truy cập www.adobe.com. 
1.3
Quý khách đã đọc và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện của Ngân Hàng trước khi điền, ký và nộp Mẫu Đơn. Các Điều Khoản và Điều Kiện của Ngân Hàng có thể được xem bằng cách nhấp chuột máy tính vào đường dẫn "Các Điều Kiện và Điều Khoản" tại mục số 8 của Mẫu Đơn này, hoặc truy cập vào trang web hoặc tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch của Ngân Hàng.
1.4
Quý khách luôn luôn cập nhật các thông tin liên lạc mới nhất (ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, v.v) cho Ngân Hàng.
2. Cách điền Mẫu Đơn
2.1
Điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt không dấu vào các ô trống được yêu cầu để chỉ thị của Quý khách được mã hóa đầy đủ trong phần mã vạch được tạo ra tự động trước khi in Mẫu Đơn (trừ chữ ký tại mục số 8 của Mẫu Đơn này phải được ký bằng mực).
2.2
Kiểm tra và đảm bảo phần thông tin về quốc gia / lãnh thổ tại mục "QUỐC GIA / Lãnh thổ" là chính xác. 
2.3
Lựa chọn hình thức thanh toán trong Mục "ĐƠN YÊU CẦU" . Các mục bắt buộc phải điền thông tin sẽ được tự động tô đậm.
2.4
Điền rõ ngày thanh toán tại mục "TÀI KHOẢN ĐƯỢC GHI NỢ NGÀY". Giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày này nếu như Ngân Hàng nhận được chỉ thị trước giờ ngưng xử lý lệnh chuyển tiền hàng ngày.
2.5
Điền đúng và đầy đủ số tiền bằng chữ vào mục "SỐ TIỀN BẰNG CHỮ (THEO LOẠI TIỀN TỆ ĐƯỢC CHỌN)" trên Mẫu Đơn tương ứng với giá trị trong mục "SỐ TIỀN CHUYỂN".
2.6
Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ, xin lưu ý rằng sẽ có những yêu cầu bổ sung tùy thuộc vào loại tiền tệ giao dịch và/hoặc quốc gia / lãnh thổ chuyển tiền. Ví dụ khi chuyển tiền bằng đồng Euro đến các nước thuộc khu vực Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (EEA) thì thông tin về "LOẠI MÃ NGÂN HÀNG" và "MÃ NGÂN HÀNG" (BIC) (tại Mục 3) và "SỐ TÀI KHOẢN NGƯỜI THỤ HƯỞNG" (IBAN) (tại Mục 4) phải được điền đầy đủ.
3. Cách lưu và in Mẫu Đơn
3.1 
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấp chuột vào nút "KIỂM TRA NỘI DUNG & IN" để in Mẫu Đơn hoàn chỉnh với bảng mã vạch được tạo ra tự động. Vui lòng KHÔNG sử dụng chức năng in được hiển thị ở thanh công cụ bởi theo cách này, nội dung của Mẫu Đơn sẽ không được kiểm tra và bảng mã vạch sẽ không được tạo ra tự động.
3.2
 Vui lòng in Mẫu Đơn bằng máy in laser có độ phân giải ít nhất là 600 dpi trên khổ giấy A4 chuẩn đã được cài đặt sẵn cho Mẫu Đơn này. Không nên in bằng các loại máy in khác (ví dụ như máy in kim hoặc loại mực phun) để tránh việc Mẫu Đơn có thể bị nhòe mực. 
3.3
Nhấp chuột vào nút "LƯU" nếu quý khách muốn giữ Mẫu Đơn đã được điền sẵn để sử dụng cho lần sau. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để đảm bảo rằng Mẫu Đơn được điền sẵn vẫn có định dạng của Mẫu Đơn chuyển tiền phiên bản mới nhất. 
4. Ký và nộp Mẫu Đơn
4.1
Ký xác nhận trên Mẫu Đơn đã được in ra (có hiển thị phần bảng mã vạch) bằng bút bi đen hoặc xanh (và đóng dấu của công ty, nếu cần).
4.2
Vui lòng giữ cho bảng mã vạch trên Mẫu Đơn như đã được in ra. Không được thay đổi, làm nhòe hay tẩy xóa phần mã vạch.
4.3
Vui lòng không viết hoặc sửa chữa nội dung của Mẫu Đơn sau khi đã in ra. Không ảnh hưởng đến bất cứ Điều Khoản và Điều Kiện nào, Ngân Hàng có quyền từ chối và không xử lý những Mẫu Đơn bị tẩy xóa hoặc thay đổi nội dung bằng chữ viết tay thực hiện.
4.4
Vui lòng nộp Mẫu Đơn hoàn chỉnh được in ra giấy tới bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào tại quốc gia / lãnh thổ được chỉ định ở mục "QUỐC GIA / Lãnh thổ" của Mẫu Đơn.
4.5
Không ảnh hưởng đến bất cứ Điều Khoản và Điều Kiện nào, Ngân Hàng có quyền từ chối thực hiện bất cứ chỉ thị nào mà có hoặc không có thông báo trước đối với những Mẫu Đơn bị điền sai hoặc không đúng cách, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung bất kỳ chỉ thị đặc biệt nào của quý khách mà không được quy định trong các mục của Mẫu Đơn này.
HTSA WFI
Heidi Yeung / Ted Ng
ASP GPS Smartform
	Version: 
	note: 
	accForDebit: 
	accountHolderInformation: 
	language_old: 
	language: 
	language_sgh: 
	language_amh: 
	amtInWord: 
	amtCaption: 
	amtToBeDebit: 
	amtToBeDebit_remit: 
	amtToBeDebit_debitAcc: 
	remitAmount: 
	debitCurrencyAmount: 
	applicationFor: 
	applicationForselect_sgh: 
	applicationForselect_sgh_cn: 
	applicationForselect_amh: 
	applicationForselect_amh_cn: 
	benAccNum: 
	benAddr: 
	Beneficiary_bank_code: 
	Beneficiary_bank_location: 
	benBankCode: 
	benBankCodeTypeDesc: 
	benBankCodeType: 
	benBankCodeType_sgh_rtgs: 
	benBankCodeType_amh_rtgs: 
	benBankCodeType_regional: 
	benBankCountry: 
	benBankAddr: 
	benBankName: 
	Message to Beneficiary Bank 1st line: 
	Message to Beneficiary Bank 2nd line: 
	Message to Beneficiary Bank 3rd line: 
	Message to Beneficiary Bank 4th line: 
	benBankMsgHiddenField1: 
	benBankMsgHiddenField2: 
	benBankMsgHiddenField3: 
	benBankMsgHiddenField4: 
	beneficiaryBankDetails: 
	beneficiaryDetails: 
	bankCharge: 
	bankCharge_TP: 
	Payment Narrative 1st line: 
	Message to Beneficiary 2nd line: 
	Message to Beneficiary 3rd line: 
	Message to Beneficiary 4th line: 
	benMsgHiddenField1: 
	benMsgHiddenField2: 
	benMsgHiddenField3: 
	benMsgHiddenField4: 
	In case ben. name exceeds 35 characters, pls input the remaining ones in address field: 
	b2binfo: 
	ccyToBeDebit: 
	ccyToBeSent: 
	ccyToBeSent_sgh_rtgs: 
	ccyToBeSent_amh_rtgs: 
	ccyToBeSent_regional: 
	chargeDebitAccNum: 
	chargeDebitAccCcy: 
	chargeDebitAccCcy_sgh: 
	chargeDebitAccCcy_amh: 
	chargeType: 
	chargeType_regional: 
	chargeType_regional_cn: 
	chargeType_sgh_rtgs: 
	chargeType_sgh_rtgs_cn: 
	chargeType_amh_rtgs: 
	chargeType_amh_rtgs_cn: 
	countryEntity: 
	countryVietnam: 
	countryHiddenField: 
	currentDate: 
	customerAuthorisation: 
	chargeDebitAccType: 
	debitAccCcy: 
	debitAccCcy_sgh: 
	debitAccCcy_amh: 
	debitAccContact: 
	debitAccEmail: 
	debitAccHolder: 
	debitAccNum: 
	debitAccType: 
	debitDate: 
	debitDateHiddenField: 
	foreignExchangeDetail: 
	FxRate: 
	FxRateSource: 
	GWISHiddenField: 
	instructionCode: 
	Intermediary_bank_location: 
	Intermediary_bank_code: 
	intermediaryBank: 
	intBenBankCountry: 
	intBenBankName: 
	intBenBankCode: 
	intBenBankCodeType: 
	intBenBankAddr: 
	purposeOfPay: 
	purposeOfPayEn: 
	subPOPNganHanCnSL: 
	subPOPDaiHanCnLL: 
	subPOPNuocCnCapital: 
	subPOPKhauCnGoods: 
	subPOPKhauCnOilGas: 
	subPOPKhauCnrOilGas: 
	subpurposeOfPayEnSL: 
	subpurposeOfPayEnLL: 
	subpurposeOfPayEnCapital: 
	subpurposeOfPayEnGoods: 
	subpurposeOfPayEnOilGas: 
	subpurposeOfPayEnrOilGas: 
	purposeOfPayEnb: 
	purposeOfPayCn: 
	purposeOfPayCnb: 
	purposeOfPayEnr: 
	purposeOfPayCnr: 
	purposeOfPayCnrb: 
	purposeOfPayEnrb: 
	SubPOPmsg: 
	SubPOPbarcode: 
	paymentDetails: 
	residueAmt: 
	residueRate: 
	signature: 
	sourceHiddenField: 
	takeUpAmt: 
	Msg: 
	PaperFormsBarcode2: 
	BarcodeValue: 
	box2DNote: 
	button_print: 
	button_save: 
	button_clear: 
	securityNum: 
	Code3of9BarCode: 
	msgToBen: 
	Message to Beneficiary Bank: 
	header: 
	debitID: 
	chineseInput: 
	chkLoan: 
	Message to Beneficiary Bank 5th line: 
	Message to Beneficiary Bank 6th line: 
	TextField1: 
	amtInWordVN: 
	benAccNumIHT: 
	TextField2: 
	benLongName: 
	benAddrLocalTransfer: 
	amtInWordVNM: 
	benBankMsg: 
	beneAccountNum: 
	taxpaymenttotal: 
	benMsg: 
	benMsg1VNM: 
	hiddenAccountToBeDebited: 
	hiddenBenAddr: 
	lblTaxPayment: 
	rbCustomsDeclaration: 
	rbDecisionNumber: 
	txtCustomsDeclaration: 
	txtDecisionNumber: 
	txtTaxPayer: 
	txtTaxCode: 
	txtImportExprot: 
	lblSno: 
	lblTaxType: 
	lblTaxPeriod: 
	lblChapter: 
	lblType: 
	lblSection: 
	lblItem: 
	lblSubItem: 
	lblAmount: 
	ddMenu1: 
	txtTaxPeriod1: 
	txtChapter1: 
	txtType1: 
	txtSection1: 
	txtItem1: 
	txtSubItem1: 
	txtAmount1: 
	ddMenu2: 
	txtTaxPeriod2: 
	txtChapter2: 
	txtType2: 
	txtSection2: 
	txtItem2: 
	txtSubItem2: 
	txtAmount2: 
	txtDate: 
	txtforTaxPayer: 
	txtforTaxPayercn: 
	Purpose of payment is mandatory for CNY payment.: 
	cnypophiddenfield: 
	oBo: 
	oboAccNum: 
	oboCustName: 
	oboAddr: 
	oboCountry: 
	oboInput: 
	oboYes: 
	oboNo: 
	oboCaption1: 
	oboCaption2: 
	oboCaption3: 
	benNameCaption: 
	benLongNameCaption: 
	oboAddrTwo: 
	oboAddrCity: 
	oboAddrProvince: 
	oboAddrPostCode: 
	benBankAddrTwo: 
	benBankAddrCity: 
	benBankAddrProvince: 
	benBankAddrPostCode: 
	benAddrTwo: 
	benAddrCity: 
	benAddrProvince: 
	benAddrPostCode: 
	intBenBankAddrTwo: 
	intBenBankAddrCity: 
	intBenBankAddrProvince: 
	intBenBankAddrPostCode: 
	benAddrCountry: 
	benBankAddrHidden: 
	benAddrHidden: 
	intBenBankAddrHidden: 
	oboAddrHidden: 
	benBankAddrLengthHidden: 
	benAddrLengthHidden: 
	intBenBankAddrLengthHidden: 
	oboAddrLengthHidden: 
	randNum: 
	randNum_d: 
	Rand_Sec: 
	customerTypeEn: 
	customerTypeCn: 



