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Ngân hàng HSBC Việt Nam mong muốn hỗ trợ sinh viên 

Việt Nam phát triển tốt khi đi du học 

** Một trong bốn du học sinh trước khi đi học xa không biết chi phí du học là bao nhiêu ** 

** Ngân hàng HSBC Việt Nam hỗ trợ khách hàng Premier mở  tài khoản ở nước ngoài cho 

con cái họ với nhiều đặc quyền như chuyển khoản miễn phí với mức tỷ giá ưu đãi **

(Thành phố Hồ Chí Minh) - Du học tại một quốc gia khác là khoảng thời gian rất 

thú vị đối với bất kỳ sinh viên trẻ nào, tuy nhiên cũng có thể gây choáng ngợp 

không kém. Là một du học sinh, việc quản lý tài chính có thể phức tạp. Trong số 

những thứ cần lưu tâm khác, quản lý tài chính có thể rất khó khăn khi sống xa gia 

đình, và các bậc phụ huynh luôn muốn đảm bảo hành trình học tập của con cái họ 

ở nước ngoài diễn ra suôn sẻ. 

Theo báo cáo thường niên Học tập ở Nước ngoài của HSBC năm 2019, 79% du 

học sinh viên cho biết khá căng thẳng về các vấn đề tài chính khi đi du học; với 

một phần ba sinh viên cho rằng khá khó khăn khi muốn mở một tài khoản ngân 

hàng hoặc đăng ký một chiếc thẻ tín dụng hoặc khoản vay tại đất nước theo học. 

Ngoài ra, một trong bốn du học sinh trước khi đi học xa cũng không biết chi phí du 

học là bao nhiêu. 

Tìm đúng đối tác ngân hàng 
Những kết quả khảo sát trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm một 

ngân hàng phù hợp có thể giúp các bạn sinh viên và gia đình lên kế hoạch tài 

chính từ trước. Bằng cách nhờ các chuyên gia hỗ trợ tư vấn những lo lắng tài 

chính giúp mình, các bạn sinh viên có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian ở 

nước ngoài dành cho việc học tập, trong khi các bậc phụ huynh vẫn có thể yên 

tâm tại quê nhà.  

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có số 

lượng sinh viên đang du học tại các nước lớn nhất trên thế giới, với khoảng 

200.000 du học sinh trong năm 2018. Với nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ 

ngân hàng nhằm hỗ trợ cho việc học tập ở nước ngoài, kể từ tháng 10.2017, 

Ngân hàng HSBC Việt Nam đã giới thiệu gói hỗ trợ du học với nhiều dịch vụ và 

ưu đãi dành cho các khách hàng HSBC Premier, bao gồm: hỗ trợ mở tài khoản 

nước ngoài từ Việt Nam, miễn phí chuyển tiền và mua ngoại tệ với giá ưu đãi.  

Một trong những câu hỏi cấp bách nhất đối với khách hàng Việt Nam liên quan 

đến cách họ sẽ chuyển tiền đến quốc gia sở tại và làm thế nào để con em họ có 
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khả năng sử dụng các khoản tiền này. Các Giám đốc Quan hệ Khách hàng tận 

tâm của Ngân hàng HSBC Việt Nam sẽ hỗ trợ khách hàng mở tài khoản HSBC 

Premier ở nước ngoài trước khi khởi hành. Khi tài khoản mới được mở, cả sinh 

viên và các bậc phụ huynh đều có thể truy cập tài khoản đồng thời theo dõi số dư 

và các giao dịch thông qua HSBC Global View. Ngoài ra, khi có nhu cầu phụ 

huynh có thể chuyển tiền miễn phí thông qua hệ thống Global Transfer của HSBC 

với tỷ giá ưu đãi tại một số quốc gia có các trường đại học lớn bao gồm Úc, Mỹ, 

Canada, Trung Quốc và Vương quốc Anh. 

Những ưu đãi bổ sung cho năm học mới 
HSBC Premier, khối dịch vụ quản lý tài sản toàn cầu, nhận thấy nhu cầu du học 

đang tăng lên sẽ ảnh hưởng đến cách các gia đình Việt tiết kiệm và quản lý tài 

chính. HSBC Premier cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng quốc tế với 

nhiều ưu đãi quanh năm để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu giáo dục ở nước ngoài 

có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thách thức tài chính trong tương lai.  

Nhân dịp chuẩn bị cho năm học mới, từ nay đến ngày 30.9.2019 Ngân hàng 

HSBC Việt Nam giới thiệu khách hàng Premier chương trình ưu đãi hấp dẫn dành 

cho giáo dục với nhiều đặc quyền hấp dẫn hơn nhằm đẩy nhanh toàn bộ quá trình 

chuẩn bị tài chính cho một sinh viên quốc tế. Ví dụ, khách hàng Premier sẽ được 

hỗ trợ để mở tài khoản ở nước ngoài chỉ trong hai tuần sau khi hoàn thành đơn 

đăng ký. Khách hàng cũng có thể chia sẻ đẳng cấp Premier với con cái và người 

thân trong gia đình tại tất cả các quốc gia khách hàng đang giao dịch với HSBC. 

Ngoài ra, khách hàng của Premier được cung cấp thông tin liên lạc của Giám đốc 

Quan hệ Khách hàng Premier của ngân hàng HSBC nước sở tại để có thể liên lạc 

nếu đang gặp sự cố. 

Ông Phương Tiến Minh – Giám đốc Toàn quốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý 

Tài sản của Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Đã từng là một du học sinh 

cách đây vài năm, tôi hiểu rằng việc học tập tại nước ngoài là một cơ hội tuyệt vời 

cho các sinh viên trẻ tuổi, và sở hữu chương trình giáo dục quốc tế cũng rất có lợi 

cho sự nghiệp tương lai. Tại Ngân hàng HSBC Việt Nam, chúng tôi luôn muốn hỗ 

trợ hết mình các bạn sinh viên trẻ Việt Nam thực hiện ước mơ du học và đảm bảo 

họ không phải băn khoăn về vấn đề tài chính. Từ đó các bạn có thể tận hưởng 

những trải nghiệm học tập và phát triển tại nước sở tại. 

Những chuẩn bị về mặt tài chính trước khi đi du học 

1. Mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài: Lập kế hoạch trước việc 

bạn sẽ chuyển và sử dụng tiền như thế nào ở một quốc gia mới. Một vài ngân 

hàng có khả năng mở tài khoản nước ngoài ở ngay chính quê nhà trước khi bạn 

khởi hành. Ngoài ra, một số ngân hàng còn giúp bạn đặt trước cuộc hẹn trực 

tuyến hoặc thông qua một chi nhánh địa phương để bạn có thể mở tài khoản dễ 

dàng khi đặt chân đến nước sở tại. 

2. Đăng ký thẻ thanh toán và thẻ tín dụng: Tiện dụng cho việc rút tiền 

mặt, thanh toán các chi phí mỗi ngày và những nhu cầu phát sinh khác. Thẻ tín 

dụng có thể là công cụ thanh toán lý tưởng khi ở nước ngoài – không chỉ bởi vì 
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các bạn sinh viên có thể sử dụng thẻ để xây dựng tín nhiệm và tích điểm thưởng 

mà còn vì thẻ tín dụng đem lại sự an tâm nhờ vào những lợi ích khi đi du lịch và 

công tác, chống lại các hình thức gian lận... Thẻ thanh toán giúp du học sinh 

thuận tiện rút tiền mặt thông qua máy ATM hoặc tại các điểm bán hàng. Bạn hãy 

tìm hiểu và kiểm tra thông tin ngân hàng nào có thể cung cấp thẻ tín dụng cho 

sinh viên ở nước sở tại 

3. Kiểm tra bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ: Có quyền lợi bảo 

hiểm sức khỏe và tai nạn tại một công ty bảo hiểm đáng tin cậy là việc rất quan 

trọng và cần thiết khi đi du học. Các trường học đều yêu cầu mỗi sinh viên phải có 

bảo hiểm, nhưng bạn cần phải kiểm tra liệu quyền lợi bảo hiểm có bao gồm bảo 

hiểm y tế và những nhu cầu chưa lường trước được. Đa số các thị trường yêu 

cầu du học sinh mang theo một bản sao hồ sơ y tế và tiêm chủng, cũng như danh 

sách các loại thuốc cần thiết. Bạn cần nghiên cứu và chuẩn bị trước. Đừng quên 

ghi chú những phòng khám, bệnh viện gần nhất và số hotline cấp cứu.  

Ngoài ra, hãy cân nhắc bảo hiểm du lịch của bạn có thể chi trả khi thất thoát đồ 

đạc, bệnh tật, sự chậm trễ trong việc đi lại, lỡ chuyến bay và hủy chuyến của hãng 

hàng không. 

4. Lập ngân sách cho chi phí nhà ở: Nếu đang theo học cao đẳng hoặc đại 

học tại nước ngoài, bạn sẽ có các lựa chọn về chỗ ở như trong ký túc xá, hoặc ở 

ngoài như nhà riêng và nhà dân tùy thuộc vào năm học của bạn. Hãy xem những 

dịch vụ mà nhà trường cung cấp – chẳng hạn họ có thể có một ký túc xá dành cho 

các sinh viên quốc tế để giúp bạn kết bạn dễ dàng hơn. Nếu đang thuê chỗ ở gần 

trường, bạn cần cài đặt chế độ thanh toán chi phí hàng tháng. Hoặc nếu các bậc 

phụ huynh cần tìm mua nhà gần trường, một số ngân hàng có thể giúp thu xếp 

khoản vay mua nhà ở nước ngoài. Trong mọi trường hợp, thời điểm dọn vào nhà 

mới luôn là khoản thời gian vui vẻ mặc dù việc mua sắm bổ sung một số vật dụng 

để làm nổi bật căn phòng của bạn là điều khó tránh khỏi. 

5. Thực hiện chuyển khoản dễ dàng: Cài đặt ngân hàng di động hoặc ngân 

hàng trực tuyến để bạn không bỏ lỡ một khoản trợ cấp nào từ phía gia đình và 

đồng thời cũng sẵn sàng cho mọi trường hợp khẩn cấp. Với một tài khoản quốc 

tế, bạn có thể quản lý nhiều loại tiền tệ trong cùng một tài khoản, gửi và nhận tiền 

một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nghiên cứu kỹ để tránh các khoản phí chuyển 

khoản quốc tế. Một số ngân hàng quốc tế như HSBC cung cấp dịch vụ chuyển 

tiền ở khắp nơi trong thời gian ngắn thông qua Global Transfer và cho phép bạn 

đăng nhập một lần và kiểm tra các tài khoản trên toàn thế giới với chế độ Global 

View. Nếu bạn là khách hàng của HSBC Premier, Global Transfer hoàn toàn miễn 

phí. 

Kiểm tra trang web của trường để biết thêm thông tin trước khi khởi hành. Những 

thông tin này sẽ chuyên sâu hơn bao gồm thông tin về bảo hiểm y tế, nhiệt độ 

trung bình tại địa phương trong suốt năm, lựa chọn phương tiện giao thông địa 

phương, nhà ở, v.v. Trong vài ngày cuối cùng, hãy đảm bảo bạn có sẵn tất cả các 

tài liệu liên quan và kiểm tra các kinh nghiệm trên để giúp bạn độc lập và thành 

công về vấn đề tài chính.  
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Hết 

Thông tin báo chí vui lòng liên hệ: 

Lý Hoài Anh     (028)35203483 anh.hoai.ly@hsbc.com.vn 

Ghi chú cho Ban Biên tập: 

Ngân hàng Hồng Kong và Thượng Hải 

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là nhà sáng lập của Tập đoàn HSBC. Ngân hàng phục vụ 

khách hàng thông qua bốn Khối kinh doanh toàn cầu: Khối Dịch vụ tài chính cá nhân và Quản lý tài 

sản, Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn và 

Khối Ngân hàng tư nhân toàn cầu. Chúng tôi phục vụ khách hàng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ 

tại châu Á, châu Âu,  Bắc Mỹ, châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.751 tỷ 

đô la Mỹ tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2019, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân 

hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.  

HSBC Việt Nam 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn 

(nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài 

đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên 

HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm 

phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh 

tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt 

Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng. 

ends/all 


