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Đơn đăng ký thẻ tín dụng Ngân hàng HSBC
HSBC Credit Card Application Form
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Thẻ tín dụng thế chấp/
Secured Credit Card          
Thẻ tín dụng tín chấp/
Unsecured Credit Card
1. Loại thẻ tín dụng đăng ký/
Choice of Credit card
 Thẻ tín dụng Visa Chuẩn/Classic Visa Credit Card
Thẻ tín dụng Cash Back/Cash Back Credit Card
 Thẻ tín dụng Visa Bạch Kim/Platinum Visa Credit Card
 Thẻ tín dụng Premier/Premier Credit Card
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.\HSBC_Platinum_Visa_RGB_M.jpg
.\HSBC_Premier-World_Mastercard_RGB_M.jpg
- Thu nhập tối thiểu hàng tháng/
   Minimum Monthly income:
- Phí thường niên/Annual fee
- Hạn mức tín dụng/Credit limit
2. Thông tin cá nhân/
Personal Information
Mã số khách hàng/
Customer number
–
Họ và Tên (giống như trên CMND/Hộ chiếu)/
Full name (as in Indentity Card/Passport, surname first)
Tên in nổi trên thẻ (phải tương tự như trên CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Name to be printed on card (must be in accordance to Identity Card/Passport, maximum 19 letters including spaces)
Danh xưng/
Title
 Ông/
Mr
 Bà/
Mrs
 Cô/
Miss
Tên cũ/khác/
Former/Other name                                                                                                                         
Ngày sinh/
Date of Birth
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Tình trạng hôn nhân/
Marital Status
Độc thân/
Single      
Đã lập gia đình/
Married
Góa/
Widowed        
Ly dị/Ly thân/
Divorced/Separated
Khác/
Other  
  (Ghi rõ/
Please specify
)
Số người bạn đang chu cấp tài chính 
No. of Dependants
Số con/
No. of Children
Nơi sinh/
Country of Birth                                    
Quốc tịch (Quốc gia/ Vùng lãnh thổ)
Nationality (country/region/territory)
 Có nhiều hơn 01 quốc tịch/
More than 01 nationality?
Địa chỉ đăng ký tại quốc gia/ vùng lãnh thổ có quốc tịch chính	

Registered Address (in country/ territory of primary nationality) 	

Quốc tịch (Quốc gia/ Vùng lãnh thổ) 
khác (nếu có)/         
Quốc gia/ vùng lãnh thổ
Country/ Territory
Địa chỉ đăng ký tại quốc gia/ vùng lãnh thổ có quốc tịch khác                                     
Registered Address (in country/ territory of other nationality)
Other nationality 
(country/region/territory) (if any)
Quốc tịch khác thứ hai/                       Địa chỉ đăng ký tại quốc gia có quốc tịch khác thứ hai                                        
Other nationality 2                               Registered Address (in country of nationality 2)
Quốc gia/
Country
Số CMND (hay Hộ chiếu nếu là khách nước ngoài)/
Identity Card (or Passport No. for Foreigner)                   
Ngày cấp/
Date of Issue
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Số CMND trước đây / 
 Former ID card number
Ngày cấp/
Date of Issue
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Địa chỉ Nơi ở hiện tại/
Current Residential Address (1)                      
Quốc gia/ Vùng lãnh thổ 
Country/ Territory
Tỉnh/Thành phố/
Province/City
Ở tại Nơi ở hiện tại từ/
Time at current address since            
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Địa chỉ Nơi ở trước đây (Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm) / Previous Residential Address (If stay in Current Residential Address < 3 years)
Province/City
Country/ Territory
Tỉnh/Thành phố/
Quốc gia/Vùng lãnh thổ
Trong trường hợp Quý khách không đủ tiêu chuẩn để được cấp loại thẻ theo yêu cầu, Ngân hàng sẽ cấp cho Quý khách một thẻ khác nếu Quý khách đủ tiêu chuẩn. Lãi và phí sẽ được áp dụng theo Biểu phí hiện hành./ If you do not meet the requirements of your chosen card, HSBC may issue you with another card if you are eligible. Fees and charges will be applied according to the prevailing tariff.
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có) /
Other Residential Address (if any) 
Loại nhà đang ở hiện tại/
Type of Current Residence
Sở hữu/
Owned 
 Nhà bố mẹ/
Parents’ house
Thuê/
Rented                       
  Sở hữu một phần/
Partially Owned
Mua trả góp/
Mortgage        
   Khác/
Other
 Công ty cung cấp chỗ ở/
Company residence
 (Ghi rõ/
Please specify
)
Điện thoại liên lạc/
Current Home Phone No.
 Điện thoại di động/
Mobile phone number
       Địa chỉ email/
Email address
Đồng ý nhận bản sao kê thẻ tín dụng hàng tháng qua địa chỉ email bên dưới?/Confirm to receive monthly card e-statement via below registered email address?
Đồng ý / 
Yes                                                      
 Không đồng ý / 
No
(If stay in Current Residential Address < 3 years)
Địa chỉ Nơi ở trước đây 1
(Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm) 
Previous Residential Address 1
Tỉnh/Thành phố/Quốc gia/
Province/City/Country
Thời gian sống tại nơi trước đây 1 
Live at previous address 1
năm/
years 
tháng/
months
Địa chỉ Nơi ở trước đây 2
(Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm)  
Previous Residential Address 2
(If stay in Current Residential Address < 3 years)
Tỉnh/Thành phố/Quốc gia/
Province/City/Country
Thời gian sống tại nơi trước đây 2 
Live at previous address 2
năm/
years 
tháng/
months
Địa chỉ Nơi ở dài hạn/
Permanent Address (2)
Tỉnh/Thành phố/
Province/ City
Quốc gia/ Vùng lãnh thổ
Country/ Territory
Mã số thuế cá nhân/
Tax identification number
Nơi đóng thuế khác/
Other Jurisdiction of Tax Residence
Quốc gia đóng thuế 2/
 Country of Tax Residence 2
Quốc gia đóng thuế 3/
Country of Tax Residence 3
Tình trạng cư trú/
Residence Status
Cư trú/
Resident
 Không cư trú/
Non – resident
 Có Thẻ xanh của Mỹ/
US Green card (*)
Học vấn/
Education
 Cấp I/
Grade 1-5
 Cấp II/
Grade 6-9
 Cấp III/
Grade 10-12
 Trung cấp/
Vocational Degree   
 Cao đẳng/Đại học/
College/University 
 Sau đại học/
Post Graduate
3. Thông tin nghề nghiệp/
Employment Information
Tình trạng việc làm/
Employment Status
Khác/
Other 
(Ghi rõ/
Please specify
)
Nghề nghiệp/
Occupation
Nhân Sự/Hành Chính/
HR/Administrator                 
 Kế Toán/
Accountant 
 Kinh Doanh/
Sales
 Công Nghệ Thông Tin/
IT
 Marketing/Quan Hệ Công Chúng/
Marketing/PR
Kỹ sư/
Engineer 
 Khác/
Other
 (Ghi rõ/
Please specify
)
Chức vụ hiện nay/
Current Position 
Loại hình hợp đồng/
Type of contract
 Không thời hạn/
Indefinite
 Có thời hạn/
Definite
tháng/
months
Thời gian làm việc tại đơn vị hiện tại/
Years and Months of Current Company           
năm/
years     
tháng/
months
Thời gian làm việc tại đơn vị trước đây/
Years and Months of Previous Company  
năm/
years     
tháng/
months
Tên đơn vị công tác/
Name of current company
Địa chỉ làm việc hiện tại/
Address of Current Company    
Country/ Territory
Quốc gia/ Vùng lãnh thổ
City/Province
Tỉnh/Thành phố/
Số máy nhánh/
Ext
Điện thoại công ty/
Office Tel No.   
Loại hình doanh nghiệp/
Company type
 Sở hữu nhà nước/
State-owned          
 Cổ phần/
Joint-stock             
Công ty nước ngoài/Liên Doanh/
Wholly Foreign Owned/JV
 TNHH trong nước/
Local Limited         
 Tư Nhân/
Partnership/Sole   
 Khác/
Other 
(Ghi rõ/
Please specify
)
Lĩnh vực hoạt động của công ty/
Industry of current company
 Nông Nghiệp/
Agribusiness  
 Xây dựng/
Construction  
 Ăn uống/
Food & Beverage  
 Viễn thông/
Telecommunication
 Địa Ốc/
Real Estate          
 Vận tải/
Transportation  
 May mặc/
Textile/Garment
 Tài chính/Ngân hàng/
Finance/Banking
 Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn/
Tourism/Restaurant/Hotel  
 Khác/
Other
 (Ghi rõ/
Please specify
)
       Địa chỉ email công ty/
Work email address
Mã số thuế công ty/
Company Tax code
4. Thông tin bảo mật/
Security Information
Vui lòng cung cấp Thông Tin Liên Lạc Của Một Người Thân/Họ Hàng KHÔNG Ở cùng Địa Chỉ Với Chủ Thẻ Chính/
Contact details of a relative not living in the same residence with the Primary Cardholder
Họ và tên/
Full name
Quan hệ/
Relationship
(Ghi rõ/
Please specify
)
Địa chỉ nhà/
Home address
Điện thoại di động/
Mobile phone
Điện thoại nhà/
Home phone
Điện thoại nơi làm việc/
Office Tel
Tên trường học đầu tiên (thông tin dùng để xác minh người Chủ Thẻ)
Name of the First School You Attended (mandatory for security verification)
5. Thông Tin Tài Chính/
My Financial References
Thu nhập/
Income
Thu nhập hàng tháng/
Monthly basic salary (VND)
Tiền thưởng, phụ cấp hoặc các khoản 
thu nhập hàng tháng khác/
Monthly bonus/Allowances/Others (VND)
Tổng cộng/
Total income (VND)
Thẻ tín dụng/
Credit cards
Tổng số thẻ tín dụng hiện có/ 
Total number of cards held
Tổng dư nợ thẻ hiện tại/
all cards (VND)
Tổng hạn mức thẻ/
Total limits 
of all cards
Total balance owed
Các khoản vay có Tài sản bảo đảm/
Secured loans
Tổng số khoản vay có Tài sản 
bảo đảm hiện có/
Total number of 
secured loan owed
Tổng dư nợ vay có Tài sản bảo
đảm/Total balance owed (VND)
Tổng số tiền phải trả hàng 
tháng/
Total monthly
installment (VND)
Tổng số Ngân hàng/Tổ chức tín dụng khác ngoài HSBC mà khách hàng sở hữu các khoản vay cá nhân và/hoặc thẻ Tín dụng/ Total number of bank(s)/Financial Institutes your card(s) and/or loan(s) are held with
Các khoản vay tín chấp/
Unsecured loans
Tổng số khoản vay tín chấp 
hiện có/
Total number of 
unsecured loan owed
Tổng dư nợ vay tín chấp/
Total 
balance owing (VND)
Tổng số tiền phải trả hàng 
tháng/
Total monthly 
installment (VND)
Dự kiến nguồn tiền giao dịch với Ngân hàng trong thời gian duy trì tài khoản/
Expected Source of Fund during the relationship
Họ tên người/công ty chuyển hoặc nộp tiền/
Name of originator: 
Ngày tháng năm sinh của người nộp hoặc chuyển tiền (nếu là cá nhân)/  
Date of Birth of originator (if a person):
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Phương thức nhận tiền/
Method of credits:
 Nộp tiền mặt/
Cash deposit
 Chuyển khoản/
Transfer
Nguồn tiền này từ quốc gia nào?/
Country of source of funds:
6. Đăng ký Thẻ Tín Dụng Phụ/
Supplementary Card
Tôi đồng ý và yêu cầu ngân hàng cấp Thẻ tín dụng Phụ (với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Bản chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng của Ngân hàng) cho người trên 18 tuổi được nêu tên dưới đây. Tôi đồng ý trả phí thường niên cho Thẻ tín dụng phụ và mọi giao dịch thực hiện trên thẻ này sẽ được liệt kê và tính chung trên cùng Bảng sao kê giao dịch của tôi.
Đồng thời, thẻ tín dụng và số PIN ATM của Chủ Thẻ Phụ sẽ được gửi đến địa chỉ mà tôi đã đăng ký với Ngân hàng.
I hereby request and authorise the Bank to issue a combined supplementary credit card (subject to the terms and conditions contained in the Bank’s Credit Card Cardholder Agreement) to the person identified below, who is over 18 years of age. I understand
supplementary credit card is subject to an annual fee, the transactions made on this supplementary card will be billed on my statement, and the credit card and ATM PIN for the supplementary cardholder will be mailed to my correspondence address.
Nguồn gốc thu nhập khi mở tài khoản/
Source of income used to open the account(s)
Lương cố định/
Salary                           
Lương cơ bản và hoa hồng/
Base Salary and commission
Hoa hồng/
Commission only
Khác/
Other
Họ và Tên (giống như trên CMND/Hộ chiếu)/
Full name (as in Indentity Card/Passport, surname first)
Tên in nổi trên thẻ (phải tương tự như trên CMND/Hộ chiếu, không quá 19 ký tự kể cả khoảng trắng)
Name to be printed on card (must be in accordance to Identity Card/Passport, maximum 19 letters including spaces)
Danh xưng/
Title
 Ông/
Mr
 Bà/
Mrs
 Cô/
Miss
Tên cũ/khác/
Former/Other name
Ngày sinh/
Date of Birth
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Ngày sinh/
Date of Birth
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Quan hệ với Chủ Thẻ Chính/Relationship with Primary Cardholder 
Please specify
Ghi rõ/
Nơi sinh/
Country of Birth
Quốc tịch(Quốc gia/ Vùng lãnh thổ)
Nationality (country/region/territory)
 Có nhiều hơn 01 quốc tịch/
More than 01 nationality?
Địa chỉ đăng ký tại quốc gia có quốc tịch chính	

Registered Address (in country of primary nationality) 	

Quốc tịch khác (Quốc gia/ Vùng lãnh thổ) (nếu có)              
Other nationality (country/region/territory) (if any)                                
Quốc tịch khác thứ hai/                  Địa chỉ đăng ký tại quốc gia có quốc tịch khác thứ hai                    Quốc gia
Other nationality 2                          Registered Address (in country of nationality 2)                               Country
Số CMND (hay Hộ chiếu nếu là khách nước ngoài)/
Identity Card (or Passport No. for Foreigner)            
           Ngày cấp/
Date of Issue                           
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
  Nghề nghiệp/
Occupation
Số CMND trước đây / 
 Former ID card number
Ngày cấp/
Date of Issue
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Có cùng địa chỉ nơi ở hiện tại với Chủ thẻ chính/
Address same with primary cardholder?
Địa chỉ Nơi ở hiện tại/
Current Residential Address (1)                
Tỉnh/Thành phố/
Province/City     
Quốc gia/ Vùng lãnh thổ
Country/ Territory
Ở tại Nơi ở hiện tại từ/
Time at current address since
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
 năm/
years
 tháng/
months
Điện thoại liên lạc/
Current Home Phone No.
Điện thoại di động/
Mobile phone number
                      Địa chỉ email/
Email address
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có) /
Other Residential Address (if any) 
Địa chỉ Nơi ở trước đây 1
(Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm) 
Previous Residential Address 1
(If stay in Current Residential Address < 3 years)
Tỉnh/Thành phố/Quốc gia/
Province/City/Country
Thời gian sống tại nơi trước đây 1 
Live at previous address 1
năm/
years 
tháng/
months
Địa chỉ Nơi ở trước đây 2
(Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm)  
Previous Residential Address 2
(If stay in Current Residential Address < 3 years)
Tỉnh/Thành phố/Quốc gia/
Province/City/Country
Thời gian sống tại nơi trước đây 2 
Live at previous address 2
năm/
years 
tháng/
months
Ở tại Nơi ở hiện tại từ/
Time at current address since
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Địa chỉ Nơi ở trước đây (Nếu thời gian sống tại nơi ở hiện tại dưới 3 năm)/ Previous Residential Address (If stay in Current Residential Address < 3 years)
Tỉnh/Thành phố/
Province/City
Quốc gia/ Vùng lãnh thổ
Country/ Territory
Địa chỉ Nơi ở dài hạn/
Permanent Address (2)           
Tỉnh/Thành phố/
Province/City           
Quốc gia/
Country
Tình trạng cư trú/
Residence Status
 Cư trú/
Resident
 Không cư trú/
Non – resident   
 Có Thẻ xanh của Mỹ/
US Green card (*)
Tình trạng cư trú/
Residence Status
Cư trú/
Resident
 Không cư trú/
Non – resident
 Có Thẻ xanh của Mỹ/
US Green card 
7. Ghi Nợ Tự Động/
Direct Debit Authorisation
Vui lòng thanh toán tự động các khoản nợ trên thẻ tín dụng của tôi/chúng tôi bằng cách ghi nợ vào tài khoản HSBC của tôi/chúng tôi vào 
ngày đáo hạn mỗi tháng./
Please debit my/our HSBC account on the monthly due date in settlement of my/our credit card account(s).
Tôi muốn chọn tỉ lệ thanh toán sau/
My repayment amount is:
 Thanh toán tối thiểu/
Minimum Payment
 Thanh toán toàn bộ/
Full Payment
Số tài khoản HSBC của tôi là/
My HSBC account number is:  
–
–
8. Sử Dụng Dịch Vụ ATM/
ATM Facility
Thẻ tín dụng HSBC có thể dùng như thẻ ATM. Nếu Quý khách có tài khoản vãng lai và/hoặc tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn tại HSBC, 
Quý khách có thể dùng Thẻ tín dụng HSBC để truy cập các tài khoản này tại bất kỳ máy ATM nào của HSBC trên toàn thế giới./
HSBC credit card can be used like your ATM card. If you have a Current and/or Savings Account with HSBC, you can access these 
accounts with your HSBC credit card from any HSBC ATM around the world.
Tôi/Chúng tôi muốn Thẻ tín dụng của tôi/chúng tôi được liên kết với những tài khoản liên kết dưới đây tại hệ thống máy ATM./
I/We wish to link the account(s) listed below with my/our credit card(s) when using the ATM facility.
Tài khoản HSBC của Chủ Thẻ Chính sẽ được liên kết với Thẻ Chính
Primary Cardholder’s account(s) with HSBC for connecting to the 
Primary Card
1.
–
–
Tài khoản HSBC của Chủ Thẻ Phụ sẽ được liên kết với Thẻ Phụ
Supplementary Cardholder’s account(s) with HSBC for connecting 
to the Supplementary card
1.
–
–
2.
–
–
–
–
Mailing Instruction
9. Hướng Dẫn Gửi Thư/
Tôi muốn có mã số cá nhân (PIN) dùng cho máy ATM/
I want to register PIN to use my credit card at ATM
Có/
Yes
Không/
No
Tôi muốn đăng ký Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại/
I want to register Phone Banking service
Có/
Yes
Không/
No
Tôi muốn gửi thẻ tín dụng, mã số cá nhân (PIN) dùng cho máy ATM và số PIN của Dịch Vụ Ngân Hàng Qua Điện Thoại đến/
Please send my credit card, the card PIN (use at ATM) and PIN of Phone Banking Service to:
Company Address
Địa chỉ công ty/
Địa chỉ nơi ở hiện tại/
Current Residential Address
Chi nhánh, PGD của HSBC/
HSBC Branch, TO
Các thư từ khác đến/Other correspondences to my:
Địa chỉ nơi ở hiện tại/
Current Residential Address
Địa chỉ công ty/
Company Address
10. Nhận Thông Tin/
Receive Information
Tôi hiểu rằng số điện thoại di động cung cấp cho ngân hàng sẽ được dùng để nhận tin nhắn về chi tiết giao dịch thẻ. Và tôi đồng ý
      nhận thông tin bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc qua các kênh khác liên quan đến quảng cáo về tất cả sản phẩm/dịch vụ của HSBC
      I acknowledge that my registered mobile phone number will be used to receive Credit Card transaction detail. And I would like to
      receive information or advertising of any HSBC product/service via email, text messages or other channels.
11. Nhận biết và xác thực thông tin dành cho Khách hàng tham gia Thỏa thuận pháp lý
Identification and verification of information used to identify customers joining any Legal arrangement(s)
Tôi xác nhận rằng Tôi đang không tham gia vào bất kỳ Thỏa thuận pháp lý nào dưới danh nghĩa người được ủy thác / ủy quyền.
      I am currently not involved in any Legal arrangement(s) as an entrusted or authorized party.
Please tick in the box below to confirm if you are not involved in any Legal arrangement(s):
Vui lòng chọn vào ô bên dưới nếu Quý khách đang không tham gia vào bất kỳ Thỏa thuận pháp lý nào (*)
(*) Thỏa thuận pháp lý bao gồm các thỏa thuận được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản.
Legal arrangements are agreements made in writing between domestic and foreign organizations and individuals on entrustment, authorization for the management and use of money, assets.
10. Sử Dụng Thẻ Tín Dụng/
Credit Card Usage
Mục đích mở tài khoản/
Account opening purpose: 
Mua hàng và/hoặc rút tiền mặt/
Purchase and/or cash advance.
Mức độ giao dịch ước tính/
Anticipated activity level: 
Theo hạn mức tín dụng được Ngân hàng cấp/
Up to credit limit assigned.
12. Xác nhận /
Declaration
Tôi/Chúng tôi xác nhận đã được Ngân Hàng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Đơn này trước ký kết.
Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng các chi tiết thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ và Ngân hàng có quyền tiến hành thu thập và xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn nào mà Ngân hàng lựa chọn mà không cần phải được Tôi/chúng tôi cho phép bằng một văn bản khác.
Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng cùng với Đơn này, việc sử dụng thẻ cũng sẽ tuân theo Bản Chấp nhận Sử dụng Thẻ tín dụng, các Ðiều khoản và Ðiều kiện chung của HSBC cho việc sử dụng tài khoản, bản sao của các tài liệu này được tôi/chúng tôi tải xuống từ trang web của Ngân Hàng và sẽ được tôi/chúng tôi lưu giữ trong suốt thời gian sử dụng Thẻ. Bản Chấp thuận Sử dụng Thẻ tín dụng, các Điều Kiện và Điều Khoản Chung của HSBC cho việc sử dụng tài khoản (có thể được Ngân Hàng sửa đổi tại từng thời điểm) sẽ cùng với đơn này tạo thành một hợp đồng sử dụng thẻ sau khi Ngân hàng chấp thuận đơn đăng ký.
Tôi/Chúng tôi hiểu rằng, theo quy định của HSBC, các thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp trong đơn đăng ký này phải là những thông tin mới nhất cho dù đơn đăng ký của tôi/chúng tôi có được chấp thuận hay không. Trong trường hợp đơn đăng ký được chấp thuận, mọi thông tin đã kê khai trên đây sẽ thay thế các thông tin mà tôi/chúng tôi đã đăng ký với Ngân hàng trước đây. Trong quá trình xét đơn, tôi/chúng tôi xin xác nhận và đồng ý để Ngân hàng được tự do cung cấp thông tin của tôi/chúng tôi cũng như của Chủ Thẻ tín dụng Phụ cho bất kỳ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn HSBC và/hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức mà Ngân hàng có thể xét thấy là cần thiết vì bất kỳ mục đích nào (ngoại trừ việc bán thông tin của tôi vì mục đích thương mại), bao gồm các cơ quan có thẩm quyền có liên quan ở Việt Nam hay ở ngước ngoài và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, bất kỳ đối tác kinh doanh nào mà Ngân hàng có quan hệ giao dịch trong quá trình hoạt động của Ngân hàng. Ngoài ra, bộ phận quản lý thông tin của Ngân hàng được phép lưu trữ và sử dụng những thông tin này vào các mục đích mà họ cho là cần thiết. Tôi/Chúng tôi xin xác nhận rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào mà Ngân hàng cung cấp cho tôi/chúng tôi, kể cả Thẻ Phụ được cấp dưới tài khoản của tôi/chúng tôi, sẽ không được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp trong bất kỳ hành vi hoặc mục đích nào trái với pháp luật (kể cả việc đánh bạc trên mạng).
Tôi/chúng tôi theo đây ủy quyền không hủy ngang cho Ngân hàng được quyền thay mặt tôi/chúng tôi liên hệ, làm việc và/hoặc tiến hành các thủ tục cần thiết với các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền để điều tra, thu thập, xác minh các thông tin do Tôi/chúng tôi cung cấp cho Ngân hàng.
I/We hereby confirm that I/We have been provided with full information in relation to this Application before signing.
I/We confirm that the information given above is correct and complete and the Bank is authorized to collect and verify this from any source the Bank may choose without any requirements of additional authorization from me/us. 
I/We acknowledge that together with this application, the use of the card(s) is also subject to Credit card Cardholder Agreement, HSBC’s General Terms and Conditions for Account Holders, copies of which have been downloaded by me/us from HSBC website and shall be held by me/us during the term of use of the card(s). Credit card Cardholder Agreement, HSBC's General Terms and Conditions for Account Holders (that may be revised by the Bank from time to time) together with this application constitutes a contract for use of credit card(s) upon the Bank's approval of this application.
I/We note that it is a requirement by HSBC that information relating to this application, whether successful or otherwise, must be updated to the Bank. In case this application is accepted, all information declared above will overwrite the information I/ We previously registered with the Bank. I/We confirm and agree that the Bank is at liberty to disclose my/our information, including those of the Supplementary Cardholders, obtained during the process of this application from any source whatsoever, to any of the other HSBC Group members and/or any person or organisation as the Bank may consider necessary for whatever purposes (except for selling my information for commercial purpose), including relevant authorities in Vietnam or abroad and any service provider, any third party, any business which the Bank engages during its course of business. Further, the recipient of such information from the Bank is allowed to store and use such information for such purposes as they deem necessary. I/We confirm that any credit card issued to me/us, including Supplementary Cards issued under my/our account, shall not be used by me/us for or in connection with any unlawful activity or purpose (including without limitation online gambling), whether in whole or inpart. 
I/We hereby confirm and agree that it is a irrevocable authorization for the Bank as my/our representative to use and provide my/our information provided to the Bank in order to investigate, collect and verify with any other relevant authority in Vietnam.
Chữ ký và họ tên của Chủ Thẻ Chính 
Signature and Name of Primary Cardholder
Ngày/
Date  
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Chữ ký và họ tên của Chủ Thẻ Phụ
Signature and Name of Supplementary Cardholder
Ngày/
Date  
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
1.
Địa chỉ nơi ở hiện tại là địa chỉ khách hàng hiện đang ở/
Current Residential Address refers to the address where the customer
currently resides.
2.
Địa chỉ nơi ở dài hạn là địa chỉ khách hàng dự định ở dài hạn/
Permanent Address refers to the address where the customer intends to 
stay permanently.
Bank Use Only
Dành Riêng Cho Ngân Hàng/
         Approved for this Application
Đồng ý chấp thuận Đơn đăng ký
Đồng ý chấp thuận với các điều kiện khác
         Approved for Other Conditions
Đã kiểm tra BL/
BL checked
Đã kiểm tra WC/
WC checked
Đã kiểm tra SCC/
SCC checked
Loại thẻ/
Tên trên thẻ công ty/
Type of Card
Mã công ty/
Company code
Ngày hết hạn/
Expiry Date
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Chữ ký nhân viên HSBC
Signature of HSBC staff
Họ tên và chức vụ
Full name and position
Ngày xét đơn/
Approved Date 
D
D
M
M
Y
Y
Y
Y
Mã chương trình khuyến mãi/
Promotional campaign code 
Mã số nhân viên hoặc số thẻ/
Remark
Ghi chú/
Staff ID or Card ID                 
Secured account                 
Số tài khoản thế chấp/
Chi nhánh/
Branch 
Name on Corporate card
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