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ĐƠN YÊU CẦU THAY THẾ THẺ
CREDIT CARD REPLACEMENT FORM
LƯU Ý /
 NOTE:
1.
Xin đánh  dấu (√) vào ô thích hợp
Please tick (√) where applicable
2.
Ngân hàng sẽ thực hiện yêu cầu của quý khách trong vòng 7 ngày làm việc (không kể thứ bảy , Chủ nhật, ngày lễ và thời gian chuyển phát)  
Your request will be processed within 7 working days excluding postal delivery time (Note: Saturday, Sunday & public holidays are non-working days).
Thông tin Chủ Thẻ / Cardholder Information
Họ và Tên của Chủ Thẻ  
Cardholder’s Full Name
Số CMND/Hộ Chiếu /  
Identity/Passport No.
Số Điện Thoại liên lạc /  
Contact Telephone No.
Số Thẻ Tín Dụng  
Credit Card Number
Ngày hiệu lực  
Valid From
Y
M
Y
M
Ngày hết hạn  
Expired Date
Y
M
Y
M
Chi Tiết Thay Thế Thẻ / Card Replacement Details
Lý Do Thay Thế Thẻ / 
Reason for Replacement
 Thẻ bị hỏng hoặc cong vênh / 
Card damaged or bent
 Dải Từ bị hư khi giao dịch / 
Magnetic Stripe malfunctioned when purchasing
 Dải Từ bị bẩn hoặc bị hỏng / 
Magnetic Stripe dirty or damaged
 Thông báo của máy ATM là thẻ không hoạt động / 
ATM message indicated that card does not work
       Chú ý: Để điều chỉnh chức năng ATM, vui lòng điền ô “Chức năng ATM” 
Note: For ATM facility amendment, please fill in the box of “Free ATM facility”.
 Chip hư / 
Chip faulty
 Tên in trên thẻ không đúng hoặc Thay đổi tên / 
Card Name embossed in error or Change of Name 
       Tên in nổi trên Thẻ Thay Thế (phải tương tự như CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng  
       trắng) / 
Name to be Printed on Replacement Card
(must be in accordance to Identity Card/Passport,  
maximum 19 letters including spaces)
Khác (xin ghi rõ chi tiết)
 / Other (please give details) 
Chức năng ATM / 
Free ATM facility
 Tôi muốn xóa bỏ chức năng ATM trong thẻ tín dụng  
I wish to delete free ATM facility
 Tôi muốn sử dụng chức năng ATM trong thẻ tín dụng  
I wish to use the ATM facility of my credit card
       Tôi muốn kết nối tài khoản dưới đây vào thẻ tín dụng của tôi để có thể sử dụng chức năng ATM  
I wish to access the below account(s) with my credit card by using free ATM facility
       Tài khoản với HSBC / 
Account(s) with HSBC:
 1. 
2
.
* Đối với thẻ thay thế, số Mật Mã Cá Nhân để sử dụng tại máy ATM của quý khách sẽ không thay đổi. Trường hợp Quý khách cần cấp lại số Mật Mã Cá Nhân, 
vui lòng điền vào mẫu đơn yêu cầu cấp lại Mã Số Cá Nhân. 
With replacement card, the PIN for ATM usage will not change. In case you would like to replace PIN, 
please fill the Reissuance Of PIN Request Form.
* Tài Khoản kết nối phải là tài khoản đơn đứng tên chủ tài khoản. 
The related account(s) must be a sole account in my own name. 
* Thẻ Thay Thế sẽ được gửi đến địa chỉ mà Quý khách đã đăng ký với Ngân hàng / 
Replacement card will be delivered to your correspondence address recorded 
with the Bank
..\HSBC-logo.jpg
Hủy Thẻ Cũ / Existing Card Surrendered
Đã hủy / 
Yes
 Chưa hủy / 
No
Lưu ý:
 Trong trường hợp khách hàng vẫn đang giữ thẻ cũ, việc sử dụng thẻ cũ trong thời gian chờ cấp thẻ thay thế sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của thẻ thay 
thế. Do đó, khách hàng cần phải tự hủy thẻ cũ ngay lập tức và đợi nhận thẻ thay thế.
Note:
 In case where customer is still keeping the existing card, the use of existing card while waiting for new replacement card will impact this new replacement 
card. Therefore, customer must destroy the existing card immediately by yourself and wait for new replacement card.
Tôi đã đọc và chấp thuận các Điều Khoản và Điều Kiện của Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
I have read and understood the Credit Card Terms and Conditions of HSBC Bank (Vietnam) Ltd., and agree to be governed by them.
Họ tên và Chữ ký / 
Full name and Signature
S.V.
D
Y
M
Y
D
Y
M
Y
Ngày / 
Date
Dành riêng cho Ngân Hàng / For Bank Use Only
Staff name and position  
Data capture staff       
     Approver         
Approved date            
     Branch chop  
CCD0109_FO5
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Issued by HSBC Bank (Viet Nam) Ltd.
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