Required documents for HSBC Credit card
1. Completed credit card application form (Original copy)
2. Identity Proof

3. Residential proof

4. Employment proof

5. Income proof

- Copy ID for Vietnamese;
- Passport and visa/temporary residence card or work permit for foreigners.
Where address on your ID/passport/temporary residence card (if any) is not
your current residential address, one of the following:
- Temporary Residential Registration (within valid period)
- Temporary Residential Confirmation (within 3 months after issue date)
- Family Registration Book, or KT3 (valid period). The KT3 over 02 years from
issuance date could only be acceptable within 12 months overdue with valid
supporting documents showing same address under other name
- Utility bills: Monthly/regular bills on water, electricity, fixed-line telephone,
cable TV, fixed line Internet (issued within 3 months). Round chop is required
for handwriting documents. E-bill is not applicable for cell phone service
- Hotel/ Serviced apartment documents (3 months after issue date).
- Correspondence received from Financial institutions (Banks, Insurance
companies…): Issued to the applicant and in letterhead paper, with signature
and stamp (issued within 3 months/valid period). Cash deposit/cash
withdrawal form is not accepted
- Official documents/letters issued by government or other public bodies to
the customer (within valid period/10 years after issue date)
- Valid house lease contract/purchasing contract/rental agreement (public
notarized or a Leasing Service Company, or respective employer as a signing
party, signed with red round chop)
- Any address proof of an immediate family member (spouse, parents, sons,
daughters); Evidence for family relationship (e.g. Family registration Book,
Marriage Certificate) should be obtained
- Labor contract/employment confirmation/certificate for salaried individual
- Business license for self-employed
Salaried individual: Bank statement of latest 3 months of salary (6 months for
commission earner)
Self-employed
 Latest 6 month VAT declaration audited by tax department
 Latest 6 months bank statement
 Previous year fiscal statement audited by tax department

6. Other required documents subject to specific case if any
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Hồ sơ đăng kí dành cho thẻ tín dụng HSBC
1. Đơn đăng ký mở thẻ tín dụng (Bản chính)
2. Giấy tờ chứng minh
cá nhân

3. Giấy tờ chứng minh
địa chỉ

4. Giấy tờ chứng minh
công việc hiện tại

5. Giấy tờ chứng minh
thu nhập

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam
- Bản sao Hộ chiếu và Bản sao thị thực (visa) hoặc thẻ tạm trú/thường trú hoặc
giấy phép lao động đối với người nước ngoài
Trong trường hợp địa chỉ trên CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Thẻ tạm
trú (nếu có) không phải là địa chỉ nơi ở hiện tại thì vui lòng cung cấp một trong
những giấy tờ sau:
- Đăng ký địa chỉ tạm trú còn thời hạn
- Xác nhận tạm trú trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp;
- Sổ hộ khẩu hoặc KT3 còn thời hạn. Đối với KT3 trên hai năm tính từ ngày cấp
chỉ được chấp nhận quá hạn 12 tháng với giấy tờ bổ sung hợp lệ có cùng địa
chỉ.
- Hóa đơn hàng tháng/định kỳ điện, nước, điện thoại bàn, truyền hình cáp,
Internet trong vòng 3 tháng. Dấu xác nhận sẽ được yêu cầu trong trường hợp
hóa đơn viết tay. (Hóa đơn bản điện tử của điện thoại di động không hợp lệ)
- Giấy tờ khách sạn/căn hộ dịch vụ trong vòng 3 tháng kể từ ngày xuất.
- Thư từ liên lạc từ các tổ chức tài chính (Ngân hàng, công ty bảo hiểm, v.v):
phát hàn gửi tới người đăng ký và dưới hình thức thư có tiêu đề logo công ty
với chữ ký và con dấu (phát hành trong vòng 3 tháng hoặc còn thời hạn).
Phiếu nộp tiền/rút tiền mặt là không hợp lệ.
- Tài liệu/thư từ phát hành bởi cơ quan nhà nước/chính phủ tới khách hàng
(còn thời hạn hiệu lực hoặc 10 năm tính từ ngày phát hành)
- Hợp đồng cho thuê nhà/mua bán/thỏa thuận thuê hợp lệ (được công chứng
công hoặc bởi công ty dịch vụ cho thuê hoặc công ty nơi làm việc là một bên
ký hợp đồng thuê, ký và đóng dấu đỏ hợp lệ)
- Giấy tờ chứng minh địa chỉ của một thành viên gia đình (vợ/chồng, bố mẹ,
con cái) đi kèm với giấy tờ chứng minh mối quan hệ (như sổ hộ khẩu, giấy
chứng nhận kết hôn).
- Bản sao hợp đồng lao động/bản gốc thư Xác nhận công việc
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh đối với cá nhân tự doanh
Người đi làm hưởng lương: Sao kê tài khoản 3 tháng lương gần nhất (6 tháng
đối với lương có hoa hồng)
Cá nhân tự doanh
- Tờ khai thuế GTGT 6 tháng gần nhất có xác nhận của Cục thuế
- Sao kê ngân hàng tài khoản giao dịch của công ty 6 tháng gần nhất
- Báo cáo tài chính công ty năm trước đó có xác nhận của Cục thuế

6. Một số chứng từ khác có thể yêu cầu tùy từng trường hợp cụ thể.

PUBLIC

