Giờ Giới Hạn Thực Hiện Lệnh Thanh Toán
Trong Ngày Làm Việc
Kênh Thanh Toán

Giờ Giới Hạn

Fax

13:00

Lệnh giấy

14:00

HSBCnet and HSBC Connect (Priority Payment)

15:00*

HSBCnet and HSBC Connect (ACH)

14:00

(*) Thời gian giới hạn thực hiện các giao dịch Chuyển Khoản Nội Bộ bằng tiền Việt Nam Đồng
(VND) thực hiện qua kênh HSBCnet và HSBC Connect sẽ được tăng lên 17:00 với các điều kiện
sau đây:


Loại giao dịch là “Priority Payment”



Địa điểm của ngân hàng người thụ hưởng là “Vietnam”



Mã ngân hàng (79617001) hoặc địa chỉ SWIFT (HSBCVNVX) của Ngân Hàng HSBC phải
được sử dụng trong thông tin của ngân hàng người thụ hưởng



Chuyển khoản bằng tiền VND giữa các tài khoản VND trong cùng hệ thống Ngân Hàng
HSBC và tài khoản thụ hưởng không phải là số tài khoản thẻ tín dụng



Giao dịch không cần chứng từ đi kèm

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 theo Quy định 160 của Ngân hàng nhà nước.
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.

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

