
 

PUBLIC 

 

HSBC MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN  
QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỸ VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Ngân hàng nhà Nước , chung tay 

cùng cả nước phòng chống dịch COVID,  Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) 

(“Ngân hàng HSBC”) miễn phí đối với toàn bộ các giao dịch chuyển tiền tới các tài khoản tiếp 

nhận tiền đóng góp cho Quỹ vác xin phòng COVID theo thông báo tại Công văn số 3895/NHNN-

TT ngày 1/6/2021 của Ngân hàng nhà nước,  cụ thể như sau: 

1. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước: 

Tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng Covid-19 

Số tài khoản VND: 3761.0.9098866.91999 

Số tài khoản USD: 3761.0.9098869.91999 

Số tài khoản EUR: 3761.0.9098786.91999 

2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội: 

Tên tài khoản: Quỹ vắc xin phòng Covid-19 

Số tài khoản VND: 21110009116868 

Số tài khoản USD: 21110371116868 

Số tài khoản EUR: 21110142996868 

Việc miễn phí áp dụng đối với tất cả các giao dịch chuyển tiền của tất cả khách hàng doanh 

nghiệp thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản bên trên bằng phương thức thủ công (mẫu giấy, 

mẫu đơn thông minh) hoặc chuyển tiền qua ngân hàng điện tử (HSBCnet / HSBC Connect / 

SWIFTnet) 

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/06/2021 

*Lưu ý: 

- Việc chuyển khoản bằng đồng ngoại tệ sẽ tuân thủ theo các quy định luật hiện hành 

- Ngân hàng HSBC sẽ hoàn lại tổng phí của các giao dịch thực hiện trong tháng vào chậm 

nhất ngày 15 của tháng tiếp theo.  

 

 



 

PUBLIC 

 

HSBC FREE TRANSFER FEE  
WHEN YOU DONATE TO VIETNAM’S COVID-19 VACXIN FUND  

 
 

Following the direction of the Prime Minister, the guidance of the State Bank, in purpose to 

support for Vietnam’s COVID-19 relief effort, HSBC Bank (Vietnam) LTD (“HSBC Vietnam”) will 

waive all transfer fee to the accounts receiving contributions to the COVID-19 Vaccine Fund 

according to the notice in OL 3895/NHNN-TT dated June 1, 2021 of the State Bank, specifically 

as follows:  

1. Bank name: So Giao dich Kho bac Nha nuoc 

Account name: Quy vac xin phong Covid-19 (Covid-19 vaccine fund) 

Account Number in VND: 3761.0.9098866.91999  

Account Number in USD: 3761.0.9098869.91999  

Account Number in EUR: 3761.0.9098786.91999  

2. Bank name: Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam, Chi nhanh Ha Noi (BIDV) 

Account name: Quy vac xin phong Covid-19 (Covid-19 vaccine fund) 

Account Number in VND: 21110009116868 

Account Number in USD: 21110371116868 

Account Number in EUR: 21110142996868 

This offer will be applicable to corporate customers when they transfer donations to above 

account numbers via paper-based, smart form or via online banking (HSBCnet / HSBC Connect / 

SWIFTnet) 

Effective date: 01 Jun 2021  

*Note:  

- Domestic foreign currency transfer is subject to prevailing laws of Vietnam  

- Total remittance fee applied for these transactions made in the month will be refunded 

no later than the 15th of next month. 

 

 


