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HSBC VIỆT NAM GI ỚI THI ỆU DỊCH VỤ MOBILE BANKING 

 
 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, HSBC Việt Nam, vừa giới thiệu 

dịch vụ mới Mobile Banking nhằm tạo thêm nhiều thuận lợi cho khách hàng khi thực 

hiện các giao dịch ngân hàng. Dịch vụ này ứng dụng ñược cho hầu hết các dòng ñiện 

thoại thông minh ñể giúp khách hàng kết nối nhanh chóng và an toàn với tài khoản 

ngân hàng cá nhân của mình. Khách hàng có thể thực hiện hàng lọat các giao dịch quan 

trọng mà không cần phải ñến chi nhánh ngân hàng. 

 

Với cách sử dụng dễ dàng, ñơn giản, Mobile Banking giúp khách hàng tận hưởng nhiều 

tiện ích phổ biến của dịch vụ ngân hàng trực tuyến từng ñọat nhiều giải thưởng của 

HSBC:  khách hàng có thể kiểm tra số dư tài khoản và chi tiết 20 giao dịch gần nhất 

cũng như thanh toán các hóa ñơn ñiện, bảo hiểm…và truy vấn tỷ giá hối ñoái. 

 

Dịch vụ này còn cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản giữa tài khoản tiết kiệm, 

thẻ tín dụng, tài khoản vay cũng như nhiều lựa chọn khác như chuyển tiền tới tài khoản 

của  khách hàng HSBC khác hay thậm chí là tới ngân hàng khác tại Vi ệt Nam. Khách 

hàng cũng sẽ ñược giữ liên lạc với HSBC thông qua dịch vụ tin nhắn bảo mật. Như một 

tiện ích cộng thêm, người dùng dịch vụ Mobile Banking có thể hưởng các mức lãi suất 

ưu ñãi của HSBC bằng cách mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn chỉ qua một vài thao tác 

ñơn giản. 

 

Dịch vụ Mobile Banking của HSBC Việt Nam thích hợp với nhiều loại thiết bị và phần 

mềm ứng dụng. Người dùng iPhone, iPad và iPod Touch có thể tải ứng dụng Mobile 

Banking của HSBC trực tiếp từ kho ứng dụng trực tuyến của Apple tại Vi ệt Nam. 

 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam từ lâu ñã ñược công nhận có nền 

công nghệ ứng dụng tiên tiến. Dịch vụ ngân hàng cá nhân trực tuyến của HSBC từng 

ñoạt giải thưởng Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân tốt nhất Việt Nam 

trong ba năm liên tiếp. ðây là giải thưởng uy tín do tạp chí tài chính danh tiếng Global 

Finance trao tặng. 
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Ghi chú cho Ban biên tập 
 
1.HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Vi ệt Nam hơn 140 năm nay kể từ khi Ngân hàng mở văn phòng ñầu tiên tại 
Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 
ñược chính thức ñưa vào hoạt ñộng ngày 01 tháng 01 năm 2009. Hiện tại, mạng lưới hoạt ñộng của ngân 
hàng bao gồm một sở giao dịch chính, một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh, một 
chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình Dương, Cần Thơ, 
ðà Nẵng, và ðồng Nai. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Vi ệt Nam xét 
về vốn ñầu tư, mạng lưới hoạt ñộng, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng.   
 
2.Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chính yếu của Tập ñoàn HSBC. 
Với 7.500 văn phòng và chi nhánh tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ và tài sản trị giá 2.716 tỷ ñô la Mỹ 
tính tới 30 tháng 9 năm 2011, Tập ñoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân 
hàng lớn nhất thế giới. 
. 
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