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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE DÀNH CHO 

THẺ TÍN DỤNG HSBC VISA BẠCH KIM 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng đồng ý tham gia Chương Trình sẽ được xem là đã đọc, hiểu và 

chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.  

1. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Chăm Sóc Sức Khỏe HSBC (“Chương Trình”) áp dụng cho các khách hàng đáp 

ứng các điều kiện sau (“Chủ Thẻ”):  

1.1 Khách hàng đang sở hữu Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim (“Thẻ” hay “Thẻ  Tín Dụng 

HSBC”) do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) phát hành. 

1.2 Chương Trình không áp dụng cho: 

- Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard® 

- Thẻ Tín Dụng HSBC Cash Back 

- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn  

1.3 Thẻ Tín Dụng trong tình trạng tốt (Thẻ không bị đóng, không trong tình trạng chậm thanh toán, 

không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy). 

1.4 Chương trình áp dụng từ 15/01/2020 đến 14/01/2021 

2. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

2.1 Cung cấp miễn phí tổng đài hỗ trợ 24/7 cho các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe được thiết kế dành 

riêng cho Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim tại 8 Bệnh Viện/Phòng Khám cao cấp được 

quy định tại điều 2.2 bên dưới. 

- Ưu đãi 1: Khách hàng có thể liên hệ Tổng Đài dành riêng cho Chủ Thẻ thông qua số điện thoạ i 

(+8428) 38240503 (“Tổng Đài”) cho các yêu cầu sau: 

 Đặt lịch khám bệnh và các dịch vụ y tế tại các bệnh viện/phòng khám đối tác  

 Đặt lịch khám sức khỏe tổng quát tại các bệnh viện/phòng khám đối tác  

- Ưu đãi 2: Chủ Thẻ khi thanh toán cho gói khám bệnh hoặc các dịch vụ y tế tại các bệnh viện/phòng 

khám đối tác bằng Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá cho dịch 

vụ khám sức khỏe tổng quát và cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, chi tiết chương trình ưu 
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đãi sẽ phụ thuộc vào bệnh viện/phòng phám và gói khám cũng như dịch vụ y tế mà Chủ Thẻ sử 

dụng tại từng thời điểm. Chi tiết ưu đãi sẽ được cập nhật trên trang web của Ngân Hàng. 

2.2 Danh sách bệnh viện/phòng khám đối tác: Danh sách dưới đây có thể thay đổi tại từng thời 

điểm, chi tiết danh sách nếu có thay đổi sẽ được cập nhật tại trang web của Ngân hàng 

 Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec  

- Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

- Bệnh viện Quốc tế CIH 

- Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia 

- Bệnh viện Quốc tế Mỹ 

 Tại Hà Nội: 

- Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 

- Bệnh viện Việt Pháp 

- Bệnh viện Hồng Ngọc 

- Bệnh viện Phụ sản An Thịnh 

- Bệnh viện Thu Cúc 

 Tại Đà Nẵng: 

- Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 

2.3 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: 

(i) Chủ Thẻ gọi Tổng Đài qua số điện thoại (+8428) 38240503 để yêu cầu đặt lịch hẹn tại các bệnh 

viện/phòng khám theo danh sách tại mục 2.2 

(ii) Nhân viên Tổng Đài sẽ xác nhận thông tin Chủ Thẻ thông qua Họ tên và 4 số cuối của Thẻ Tín 

Dụng HSBC. Chủ thẻ phải xác nhận thành công để được hưởng dịch vụ. Nếu quá trình xác nhận 

không thành công, nhân viên tổng đài có quyền từ chối yêu của của Chủ Thẻ. 

(iii) Sau khi xác nhận thông tin thành công, nhân viên Tổng Đài tiến hành đặt lịch hẹn theo yêu cầu 

của Chủ Thẻ. Chủ Thẻ phải thực hiện đặt lịch hẹn trước ngày hẹn ít nhất 48 giờ. 

(iv) Nhân viên Tổng Đài gọi điện thoại xác nhận lịch hẹn cho Chủ Thẻ trong vòng 48 giờ kể từ thời 

điểm nhận yêu cầu. Ngoài ra, nếu lịch hẹn được đặt thành công, Chủ Thẻ sẽ nhận được Thư điện 

tử xác nhận đặt hẹn. 

2.4 Phương thức thanh toán: 
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 Chủ Thẻ đến bệnh viện/phòng khám và cung cấp xác nhận lịch hẹn mà Tổng Đài đã gửi qua 

thư điện tử cho Chủ Thẻ để được hưởng ưu đãi của dịch vụ. 

 Chủ Thẻ sẽ tiến hành thanh toán các chi phí trực tiếp cho bệnh viện / phòng khám (Trừ gói 

khám tổng quát tại Vinmec, Chủ Thẻ phải thanh toán trực tiếp cho bên tổng đài để được hưởng 

giá ưu đãi) 

 Chủ Thẻ phải thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim để được hưởng ưu đãi 

giảm giá (ưu đãi 2 được đề cập ở điều 2.1). 

2.5 Dịch vụ Tổng Đài được áp dụng dành cho tất cả Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC chính và Chủ Thẻ Tín 

Dụng HSBC phụ đủ điều kiện, không giới hạn số lần sử dụng. 

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

3.1 Danh sách bệnh viện/phòng khám có thể được thay đổi bởi Ngân hàng. Khi có bất kỳ thay đổi, 

Ngân hàng sẽ thông báo trên trang web chính thức của Ngân Hàng. 

3.2 Chủ Thẻ cần lưu ý rằng nhân viên Tổng Đài có thể yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp các thông tin để 

phục vụ mục đích xác nhận danh tính Chủ Thẻ và đặt lịch hẹn tại bệnh viện/phòng khám. Ngân 

hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến việc Chủ Thẻ  

cung cấp thông tin cá nhân cho bên cho bên thứ ba (cụ thể là bên Tổng Đài, bệnh viện/phòng 

khám). 

3.3 Ngân hàng không đảm bảo lịch hẹn được đặt thành công theo yêu cầu từ Chủ Thẻ mà tùy thuộc 

vào lịch khám còn trống của bệnh viện/phòng khám. Nhân viên Tổng Đài sẽ cố gắng sắp xếp thời 

gian phù hợp khác cho Chủ Thẻ trong trường hợp thời gian Chủ Thẻ yêu cầu không còn trống. 

Mọi thay đổi về lịch hẹn (nếu có), Nhân viên Tổng Đài sẽ thông báo trực tiếp đến Chủ Thẻ. 

3.4 Ngân hàng có quyền quyền chấm dứt/ tạm ngưng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không cần thông 

báo trong các trường hợp sau: 

 Thẻ trong tình trạng vượt hạn mức hoặc hết hạn mức sử dụng; hoặc 

 Chủ Thẻ đăng ký hủy Thẻ hoặc đã hủy Thẻ; hoặc 

 Chủ Thẻ có Thẻ Tín Dụng HSBC đang/đã trong tình trạng Thẻ bị hủy bởi Ngân hàng; hoặc 

 Chủ Thẻ chậm trả bất cứ một khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu đến hạn nào 

(được thể hiện trên sao kê của khách hàng đó); hoặc  

 Chủ Thẻ đang có món nợ quá hạn đối với bất cứ sản phẩm nào do Ngân hàng cung cấp 

 Chủ thẻ đổi sang sản phẩm thẻ khác không áp dụng Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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3.5 Ngân Hàng không phải là bên cung cấp dịch vụ và Ngân Hàng không chịu trách nhiệm dưới hình 

thức nào liên quan tới các Dịch vụ này. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan tới 

Dịch vụ, Chủ thẻ vui lòng liên hệ trực tiếp với bên Tổng Đài.  

3.6 Nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến chi tiết của Chương Trình, vui lòng liên hệ Trung tâm 

Dịch vụ Khách hàng của Ngân hàng qua số (+84) 28 37 247 248 

3.7  Dich vụ Tổng đài được cung cấp miễn phí cho Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC. Tuy nhiên, không bao 

gồm cước phí dịch vụ viễn thông. Cước viễn thông sẽ được tính tùy vào nhà mạng mà Chủ Thẻ sử 

dụng để gọi lên Tổng Đài.  

3.8 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ, Chủ Thẻ sẽ giải quyết trực 

tiếp với bên Tổng Đài. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt 

được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.9 Ngân hàng không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung 

cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định, và Ngân hàng không 

chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các dịch vụ đó. Các dịch vụ đó không được 

Ngân hàng chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất kỳ dịch vụ nào vào chương 

trình khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Ngân hàng xác nhận hoặc giới thiệu dịch vụ đó. 

3.10 Mọi quyết định của Ngân hàng liên quan đến Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe là cuối cùng, chính 

thức và không phải thông báo 

3.11 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân hàng có toàn quyền chấm dứt, thay đổi chương trình 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi thông báo trước ba (03) ngày tại các Chi nhánh/Phòng giao 

dịch của Ngân hàng và/hoặc trên trang web của Ngân hàng. Ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách 

nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất 

kỳ hình thức nào, liên quan tới Dịch vụ này. 

3.12 Bản Điều khoản và Điều kiện này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Ngân 

hàng. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo đúng quy định của pháp luật và 

cập nhật trên website của Ngân hàng trước ngày áp dụng. 

3.13 Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Bản Điều khoản 

và Điều kiện của Chương Trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có 

sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều kiện của Chương Trình, 

thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  


