Payment Cut-off Times on Working Days
Payment Channel
Fax
Paper-based
HSBCnet / HSBC Connect / SWIFTnet (Priority
Payment)

Cut-off Time
13:00
14:00
17:00 (Internal HSBC transfer between VND accounts,
use bank code - 79617001 or SWIFT Code HSBCVNVX at beneficiary bank field)
16:00 (External transfer in VND currency, debited
from VND account, submitted via HSBCnet on-screen
creation or file uploading with Instruction Level
Authorisation method)

HSBCnet / HSBC Connect / SWIFTnet (ACH)

15:00 (Other cases different than above)
14:00

Notes:

(1) Payment instruction which is received before the cut-off time shall be processed on the same day and
which is received after the cut-off time shall be processed on the next working day.
(2) Payment instruction shall be processed upon the sufficient fund, includes the bank fee, in the
nominated account.
(3) Payment instruction which is related to the foreign exchange/loan drawdown shall be processed upon
the completion of the foreign exchange/general facility letter.
(4) Payment instruction in foreign currencies shall be processed upon receiving sufficient required
supporting documents.
The above information is for reference only and subject to change from time to time by the Bank without
any prior notice. Please kindly contact your Relationship Manager / Client Service Manager for the
updated procedure applied for your company.
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Giờ Giới Hạn Thực Hiện Lệnh Thanh Toán
Trong Ngày Làm Việc
Payment Channel

Cut-off Time

Fax
Lệnh giấy
HSBCnet / HSBC Connect / SWIFTnet (Priority
Payment)

13:00
14:00
17:00 (Chuyển nội bộ HSBC giữa các tài khoản VNĐ,
sử dụng mã ngân hàng - 79617001 hoặc mã SWIFT HSBCVNVX của HSBC tại trường ngân hàng thụ
hưởng)
16:00 (Chuyển ra ngoài HSBC bằng VNĐ, trừ tiền tử
tài khoản VNĐ, gửi lệnh bằng cách tạo lệnh trên màn
hình nhập lệnh trên HSBCnet hoặc bằng cách tải lên
tập tin theo phương thức Phệ duyệt theo cấp độ thanh
toán)

HSBCnet / HSBC Connect / SWIFTnet (ACH)

15:00 (Các trường hợp khác)
14:00

Ghi chú:
(1) Chỉ thị thanh toán được nhận trước giờ quy định sẽ được thực hiện trong ngày, chỉ thị thanh toán
được nhận sau giờ quy định sẽ được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.
(2) Chỉ thị thanh toán được thực hiện khi có đủ tiền thanh toán bao gồm chi phí chuyển tiền trong tài
khoản được chỉ định trong chỉ thị thanh toán.
(3) Chỉ thị thanh toán có liên quan đến giao dịch ngoại hối hoặc tiền vay sẽ được thực hiện sau khi thỏa
thuận giao dịch ngoại hồi hoặc thư đề nghị cung cấp tiện ích chung được hoàn tất.
(4) Chỉ thị thanh toán bằng ngoại tệ sẽ được thực hiện khi ngân hàng nhận đầy đủ chứng từ yêu cầu.
Những thông tin nêu trên chỉ mang tính tham khảo và có thể được thay đổi bởi Ngân Hàng tùy từng thời
điểm mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng /
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng của Quý Công Ty để biết thông tin chi tiết cập nhật áp dụng cho quý
công ty.
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