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9.0.0.2.20120627.2.874785
THƯ KHIẾU NẠI GIAO DỊCH RÚT/ NỘP TIỀN ATM
ATM TRANSACTION DISPUTE FORM
Gửi đến/ To: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam), Số 235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM
HSBC Bank (Vietnam) Ltd., SD – Card Services, 235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City
Fax No: 848 6255 5735
(Lưu ý: Khi có thắc mắc về thẻ, xin vui lòng gọi trung tâm dịch vụ khách hàng HSBC theo số điện thoại (84 8) 37 247 247)
(Note: For enquiries, please call our Customer service at Tel No: (84 8) 37 247 247)
Thông tin khách hàng / Cardholder information
Tên Khách Hàng / 
Customer’s Name
Số Thẻ / 
Card Number:
Địa chỉ email / 
Email Address
Số Điện Thoại / 
tel. Number
Văn Phòng / 
Office
Nhà / 
Residence
Số Tài Khoản / 
Account Number
Ngân Hàng Phát Hành/ 
Issuing Bank
Chi Tiết giao dịch / Detail of Report
Vị trí máy / 
ATM Location
Ngày giao dịch / 
Date of Transaction (DDMMYYYY)
Giờ giao dịch / 
Time of Transaction
Số lần giao dịch / 
Number of times you tried
Loại và chi tiết giao dịch / 
Type of transaction of further details
 Rút tiền / 
Cash Withdraw:
Số tiền / 
Amount:
 Nộp tiền / 
Cash deposit:
Số tiền / 
Amount:
Mô tả vấn đề / 
Description of problem
Lỗi thông báo trên màn hình ATM (nếu có) / 
Reject Message on ATM screen (If any)
Biên nhận giao dịch / 
Customer advice 
Có, vui lòng đính kèm / 
Yes, please attach
 Không / 
No
Thẻ bị giữ lại / 
Card Retained
 Có / 
Yes
 Không / 
No
Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin sai lệch.
I hereby declare that the information provided above is true and accurate and acknowledge that I may be liable before the law for the provision of any deliberately 
false or misleading information.
Ngày / 
Date:
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Ngày / 
Date:
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Chủ thẻ ký tên / 
Cardholder’s signature:
Xác nhận của ngân hàng / 
Bank’s verification by:
FO
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Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
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