
HSBC Premier
San sẻ suốt hành trình,
chinh phục mọi hoài bão
Cuộc sống hiện đại mang đến những trách nhiệm và lựa chọn 
mới, cũng như nhiều cơ hội và mục tiêu cần chinh phục. 
HSBC Premier được thiết kế để sẵn sàng vươn xa cùng
Quý khách, san sẻ đến từng khoảnh khắc để sự thịnh vượng
và kế hoạch tương lai của Quý khách luôn vững vàng.

THAM GIA HSBC PREMIER ĐỂ TRẢI NGHIỆM NGAY THẾ GIỚI ƯU ĐÃI ĐẲNG CẤP

Kết nối Wi-Fi không giới hạn
trên toàn thế giới cùng Boingo

Ưu đãi đặc quyền du lịch, ẩm thực 
và hơn thế nữa

Nâng tầm trải nghiệm tại sân bay 
cùng Mastercard® Airport Experiences 
bởi LoungeKey™

Đặc quyền
toàn cầu

Báo mất Thẻ và yêu cầu ứng tiền mặt 
khẩn cấp theo số +1-314-275-6781

Các dịch vụ hỗ trợ sẵn sàng phục vụ ở 
hơn 245.000 địa điểm tại 200 quốc gia

Thẻ Tín Dụng phụ miễn phí dành cho 
các thành viên gia đình của Quý khách

Miễn phí thường niên

Quà tặng hấp dẫn khi mở Thẻ

Tích lũy Điểm thưởng cho mỗi 
1.000 VND chi tiêu

Tận hưởng ưu đãi
xứng đáng nhất trên
từng khoản chi tiêu

Hỗ trợ đa quốc gia
mang đến sự an tâm
tuyệt đối

Sở hữu sản phẩm công nghệ trong mơ hay
thỏa thích mua sắm trực tuyến với Chương trình
Trả góp 0% lãi suất

Trải nghiệm hành trình đáng nhớ với ưu đãi đặt 
vé máy bay, đặt phòng và dịch vụ khách sạn 
hay tích lũy Điểm thưởng và dặm bay

Khởi đầu mỗi ngày đầy ý nghĩa, từ phút giây
mua sắm, dùng bữa cho đến những chuyến
du lịch trong và ngoài nước với ưu đãi bất ngờ

Tận hưởng cuối tuần ngọt ngào với trải nghiệm
ẩm thực tinh tế, dich vụ giải trí đỉnh cao và
spa cao cấp với ưu đãi giảm giá 50%

50% cho mọi
trải nghiệm đỉnh caoƯu đãi đến

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

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO CHỦ THẺ HSBC PREMIER WORLD MASTERCARD®

Đặc quyền dành riêng cho
Quý khách với Thẻ HSBC
Premier World Mastercard®



KHÁM PHÁ QUYỀN LỢI CỦA HSBC PREMIER

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

    Duy trì Tổng Giá Trị Tài Sản tại HSBC từ 1 tỷ VND (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương); hoặc

    Mức lương tối thiểu hằng tháng 100 triệu VND chuyển qua tài khoản HSBC của Quý khách; hoặc

    Giữ khoản vay thế chấp với dư nợ vay tối thiểu 2,5 tỷ VND và giá trị khoản vay thấp hơn 60% giá trị 
tài sản đảm bảo và đồng thời chuyển lương vào tài khoản HSBC

HSBC Premier Hotline: (84 28) 37 247 666

Địa chỉ Trung tâm Premier:

TP. HCM:  Tòa nhà Metropolitan
235 Đồng Khởi, Quận 1

Hà Nội:     Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt,
     Quận Hoàn Kiếm

Đà Nẵng: Phòng 2, Tầng 1, Toà nhà Văn phòng số 1,
 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên,
 Quận Hải Châu

Ưu đãi độc quyền

Hỗ trợ tận tâm bởi các Giám đốc Quan hệ Khách hàng

Giải pháp tài chính toàn diện hỗ trợ nhu cầu giáo dục, 
bảo vệ gia đình, kế hoạch nghỉ hưu, quyền thừa kế tài 
sản, quản lý và gia tăng tài sản

Ưu đãi về lãi suất, tỉ giá đối với nhiều sản phẩm như 
tiền gửi, giao dịch ngoại tệ và các sản phẩm vay

Miễn phí phí rút tiền tại các máy ATM HSBC và ATM 
mạng VISA/ PLUS ở Việt Nam và các máy ATM HSBC 
ở nước ngoài khi sử dụng thẻ Thanh Toán Quốc Tế 
HSBC Visa Bạch Kim

Miễn phí phí thường niên, dịch vụ chuẩn hóa cá nhân, 
tặng thưởng, hoàn tiền và nhiều đặc quyền khác khi sử 
dụng Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®

Tiếp cận với các Trung tâm Dịch vụ HSBC 
Quốc tế, nơi cung cấp dịch vụ chuyên môn 
nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý tài sản ở nước 
ngoài của Quý khách

Thủ tục vay mua nhà/ thế chấp bất động sản 
đơn giản và nhanh gọn với lãi suất cạnh tranh 
nhằm hỗ trợ việc quản lý tài chính của 
Quý khách

Giải quyết nhu cầu vốn với dịch vụ Vay Thấu 
Chi Có Đảm Bảo: miễn phí phí xử lý, không phí 
tất toán sớm, hồ sơ đơn giản và giải ngân 
nhanh cùng lãi suất hấp dẫn

Dịch vụ ngân hàng toàn cầu

Đặc quyền tiếp cận hơn 350 Trung tâm HSBC Premier 
trên toàn cầu

Hỗ trợ cung cấp thông tin về mở tài khoản HSBC ở 
nước ngoài(1)

Duy trì đẳng cấp Premier tại các quốc gia Quý khách 
giao dịch với HSBC

Chuyển khoản nhanh chóng và miễn phí giữa các tài 
khoản HSBC Premier thông qua dịch vụ Chuyển khoản 
Toàn cầu 

 

Dịch vụ thay thế Thẻ trong vòng 24 giờ và tạm 
ứng tiền mặt khẩn cấp lên đến 2.000 đô la Mỹ tại 
các Văn phòng HSBC Premier Quốc tế

Thông tin hữu ích để chuẩn bị cho việc định cư/ 
làm việc ở nước ngoài của Quý khách tại trang 
https://www.expatexplorer.hsbc.com

(1) Việc mở tài khoản tại nước ngoài phụ thuộc vào quy định của quốc gia
sở tại nơi mở tài khoản.

Giải pháp tài chính toàn vẹn

Công nhận đặc quyền Premier và dịch vụ hỗ trợ 
khẩn cấp cho con của Quý khách với 
Premier Child

Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard® 
được cấp cho con của Quý khách để các con có 
thể tận hưởng dịch vụ và đặc quyền như Quý 
khách, trong khi Quý khách vẫn có thể kiểm 
soát tối ưu các tài khoản

Được hỗ trợ nhanh chóng qua đường dây nóng 
khẩn cấp của HSBC Premier, giúp kết nối trực 
tiếp đến Tổng đài Premier hoạt động 24/24 giờ 
tại địa phương

Bảo vệ Quý khách và những người thân yêu với nhiều 
lựa chọn sản phẩm bảo hiểm bao gồm bảo hiểm nhân 
thọ và những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Các đối tác độc quyền với đội ngũ tư vấn viên chuyên 
nghiệp cung cấp những hội thảo về giáo dục và thông 
tin giáo dục mới nhất

Miễn phí mở tài khoản mới tại HSBC ở các quốc gia/ 
khu vực Quý khách hoặc con Quý khách sắp 
theo học

Miễn phí chuyển tiền và áp dụng mức tỷ giá ưu đãi khi 
Quý khách chuyển khoản quốc tế cho mục đích du 
học của con 

Lập kế hoạch bảo vệ gia đình

Hoạch định tài chính cho giáo dục

Mở rộng đặc quyền Premier



HSBC Premier
Supports your life’s journey,
fulfills your plan and ambition
In today’s world, your life is full of more responsibilities and 
choices to make, as well as more opportunities and dreams 
to fulfill. HSBC Premier is designed to help you thrive by 
managing life's unexpected surprises, so your prosperity 
and planning for the future are protected and ensured.

Exclusive privileges tailored
for you with HSBC Premier
World Mastercard®

WHAT YOU'LL GAIN WITH JUST ONE HSBC PREMIER WORLD MASTERCARD®

JOIN HSBC PREMIER NOW TO EXPERIENCE A LIFE OF WORLD-CLASS PRIVILEGES

Unlimited global Wi-Fi through 
Boingo

Discounts on travel, accommodation, 
dining and much more

Lounge Access through 
Mastercard® Airport Experiences 
provided by LoungeKey™

Global privileges
on the go

Report missing Cards and request 
emergency cash with collect calls 
to +1-314-275-6781

Dedicated support services from 
over 245,000 locations across 
200 countries

Free supplementary Credit Cards 
for your family members

No annual fee

Attractive rewards for new 
Cardholders

Earn Rewards points for every 
VND 1,000 spent

Enjoy the best the world
has to offer with each
and every spend

Cross-country support for
absolute peace of mind

Own your dream hi-tech gadgets or shop 
online until you drop with 0% Installment Plan

Create memorable journeys with discounts on
air tickets, hotels, accommodation, Reward 
points and Airline Mileage Programme

Kick start every day with sweet deals when 
shopping, dining, travelling over nationwide 
and overseas merchants

An awesome weekend awaits you with fine dining, 
entertainment or spa at just half the price

Up to 50% off through all of
your privileges in life 

Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd.



HSBC Premier Hotline: (84 28) 37 247 666

HSBC Premier Website: www.hsbc.com.vn/en-vn/premier

Premier center location:

HCMC:       Metropolitan, 235 Dong Khoi, District 1

Hanoi:        Pacific Place Tower, 83B Ly Thuong Kiet,
       Hoan Kiem District

Da Nang:   Room 2, 1st Floor, Office Building 1
Nguyen Van Linh Street, Binh Hien Ward,
Hai Chau District

ELIGIBILITY CRITERIA

    Maintain a minimum Total Relationship Balance (TRB) of VND 1 billion or its foreign 
currency equivalent; or

    Receive a monthly salary of at least VND 100 million into your HSBC accounts; or

   Have a mortgage loan with a minimum outstanding balance of VND 2.5 billion and loan 
amount less than 60% of the value of the mortgaged property and have salary credited to 
your HSBC account.

HSBC Premier Hotline: (84 28) 37 247 666

Premier Centres location:

HCMC:     Metropolitan, 235 Dong Khoi, District 1

Hanoi:      Pacific Place Tower, 83B Ly Thuong Kiet, 
     Hoan Kiem District

Da Nang: Room 2, 1st Floor, Office Building 1, 
 Nguyen Van Linh Street, Binh Hien Ward, 
 Hai Chau District

Expertise and privileges

Dedicated support from HSBC Premier 
Relationship Manager

Comprehensive wealth solutions to meet your needs 
across education, protection, retirement legacy, 
managing and growing wealth

Preferential rates on a number of attractive products 
including deposits, foreign exchange and loans

Free ATM withdrawal fees at HSBC ATMs and VISA/ 
PLUS ATMs in Vietnam and at overseas HSBC ATMs 
with HSBC Visa Platinum Debit Card

Annual fee waiver, personalised services, rewards, 
rebates and numerous privileges with HSBC Premier 
World Mastercard® Credit Card

Access to HSBC International Banking Centres 
with specialist services to meet your 
cross-border wealth management needs

Fast and easy arrangement of home loans at 
competitive prices to help you with your 
financial management

Fulfill your needs with HSBC's Secured 
Overdraft: no processing fee, no early 
repayment fee, simple procedure and quick 
disbursement at attractive interest rates 

Global banking services

Exclusive access to over 350 HSBC Premier 
Centres globally

Worldwide Premier status to give you seamless support 
wherever you go

Pre-arrival account opening at your destination country(1)

Fee-free international fund transfers between HSBC 
accounts with Global Transfers 

 
Emergency Card replacement within 24 hours 
and emergency cash of USD 2,000 worldwide at 
HSBC Premier Centres

Your guide to Expat Life via 
https://www.expatexplorer.hsbc.com to prepare 
for your reallocation in another country

(1) Offshore account is subjected to the laws and regulations of the
country where the account is opened.

Support for your family

Extend your Premier privileges and emergency 
support to your loved ones with Premier Child

HSBC Premier Mastercard® Credit Card for your 
children so they can enjoy the same services 
and privileges while you retain ultimate control 
over the account

Immediate assistance via HSBC Premier's 
emergency hotline that connects family 
members to the 24-hour Premier Telephone 
Banking Centre in your home country

Protect yourself and your loved ones through our range 
of insurance products, including life insurance and 
comprehensive medical cover options

Exclusive partnerships with professional education 
consultants and education seminars, alongside the 
latest education insights

A new HSBC bank account with no opening charge in 
selected countries/ regions you or your children may 
be studying

Enjoy fee-free and preferential rates when you transfer 
money for your children's overseas tuition payment

 

Protection planning

Education planning

Shared Premier status

DISCOVER HOW YOU CAN BENEFIT FROM HSBC PREMIER


