NGÂN HÀNG HSBC TĂNG HẠN MỨC CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN
TRỰC TUYẾN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Với nỗ lực không ngừng hoàn thiện dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách, Ngân hàng sẽ áp
dụng hạn mức mới đối với các giao dịch chuyển khoản trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân. Việc tăng
hạn mức chuyển khoản này sẽ tăng thêm sự thuận tiện cho Quý khách, đồng thời giúp Quý khách tiết kiệm
lên đến 50% phí chuyển khoản so với việc thực hiện chuyển khoản bằng giấy tại quầy. Hạn mức này sẽ được
tự động áp dụng đối với các tài khoản mở mới từ ngày 22/04/2019.
Đối với những Quý khách đã thay đổi hạn mức giao dịch khác với mức mặc định trước đây, ngoại trừ hạn
mức cho “Chuyển khoản Toàn Cầu” (cho khách hàng Premier) (Quy định tại Mục 1 trong bảng dưới đây) sẽ
được tự động cập nhật, Ngân Hàng sẽ không tiến hành nâng hạn mức giao dịch Quý khách đã đăng ký cho
các nhóm giao dịch từ Mục 2 đến Mục 5 trong bảng phân loại dưới đây lên mức mặc định mới để tuân thủ
hạn mức mà Quý khách đã yêu cầu. Đối với những Quý khách chưa thay đổi hạn mức giao dịch so với mức
mặc định trước đây, Ngân hàng sẽ tiến hành quá trình nâng hạn mức từ 20/04/2019 đến 21/04/2019 và Quý
khách có thể sử dụng hạn mức mới này kể từ ngày 22/04/2019.
Khi có nhu cầu, Quý khách có thể đăng ký áp dụng một hạn mức cao/thấp hơn hạn mức mặc định của Ngân
Hàng(*) bằng cách đăng ký qua Ngân Hàng Trực Tuyến theo hướng dẫn tại đây hoặc điền mẫu đơn này và
nộp tại Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch HSBC Việt Nam.
(*) Không áp dụng cho dịch vụ Chuyển khoản toàn cầu cho chính chủ tài khoản tại nước ngoài (dành riêng
cho khách hàng Premier)

Biểu Hạn Mức Giao Dịch Tối Đa Trong Ngày (áp dụng từ 22/04/2019)
Loại giao dịch
1. Chuyển khoản Toàn Cầu đến tài khoản của Quý
khách tại nước ngoài – Global transfer (cho khách
hàng Premier)

Hạn Mức MỚI
100.000 USD

2. Chuyển khoản đến tài khoản liên kết

4.000.000.000 VND

3. Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng đã đăng ký

2.000.000.000 VND

4. Chuyển khoản đến đơn vị thụ hưởng chưa đăng ký

1.000.000.000 VND

5. Thanh toán hóa đơn

100.000.000 VND

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến dành cho khách hàng cá nhân của HSBC, Quý
khách vui lòng truy cập địa chỉ http://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/services.
Trân trọng,
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
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