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THƯ KHIẾU NẠI GIAO DỊCH MUA HÀNG BẰNG THẺ
CARD PURCHASE TRANSACTION DISPUTE FORM (FRAUD)
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: 8428 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 28) 37 247 247)
(Note: For enquiries, please call our Customer service at Tel No: (84 28) 37 247 247)
THÔNG TIN CHỦ THẺ / 
CARDHOLDER INFORMATION
Tên chủ thẻ / 
Cardholder Name:
Số thẻ / 
Credit Card No: 
Vui lòng điền số thẻ đã thực hiện giao dịch khiếu nại / 
please state the Card with disputed transactions 
Số điện thoại liên lạc /
Telephone No: 
Địa chỉ email / 
Email Address: 
THÔNG TIN KHIẾU NẠI / 
DISPUTE INFORMATION
Ngày giao dịch
Transaction Date
Tên Đại Lý
Merchant Name
Số tiền giao dịch
Transaction Amount
Số tiền khiếu nại
Disputed Amount
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Tôi muốn khiếu nại (các) giao dịch trên vì lý do sau:
I refer to the above transaction(s) and advise that:
Tôi không thực hiện hoặc cho phép thực hiện (các) giao
dịch trên. Tôi vẫn giữ thẻ vào thời điểm xảy ra (các) giao
dịch nêu trên.
I have neither made nor authorized the above 
transaction(s). The card was in my possession at 
the time of the transaction(s).
Tôi không đặt chỗ tại (các) Đại lý nêu trên.
I did not make any reservation(s) with the merchant.
Tôi không thực hiện hoặc cho phép thực hiện giao dịch 
trên (Số hóa đơn giao dịch 
). Tôi chỉ 
thực hiện với số tiền 
 vào ngày 
Số hóa đơn giao dịch 
)
I have neither made nor authorized the above transaction 
(transaction receipt no 
. I only 
authorized the transaction amount 
on 
 (transaction receipt no 
)
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Lý do khác: 
Other reason: 
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 fasle or misleading information.
Kết quả của giao dịch khiếu nại sẽ được thông báo đến chủ thẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày khiếu nại.
Result of the dispute transaction will be informed to cardholder winthin 60 days from the dispute date.
Ngày / 
Date  
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Chủ thẻ ký tên / 
Cardholder’s signature:
Xác nhận của ngân hàng / 
Bank’s verification by:
Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
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