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BẢO HIỂM GIAO DỊCH GIAN LẬN THẺ 

(Áp dụng từ ngày 06/01/2020) 

 

1. Những loại Thẻ  được tham gia bảo hiểm 

Áp dụng cho Chủ Thẻ Tín Dụng Chính & Chủ Thẻ Tín Dụng Phụ được phát hành bởi Ngân 

hàng TNHH Một thành viên HSBC (Vietnam) tại Việt Nam, bao gồm các loại thẻ:  

 Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard® 

 Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim 

 (gọi tắt là “Thẻ” hoặc “Thẻ  Tín Dụng”). 

2. Người mua bảo hiểm: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi 

là “Ngân hàng” hoặc “HSBC”) 

3. Người được bảo hiểm: 

Tất cả Chủ thẻ Chính từ 18 tuổi đến 80 tuổi, Chủ Thẻ Phụ từ 15 tuổi đến 80 tuổi, đang sử 

dụng Thẻ Tín Dụng HSBC được áp dụng chương trình Bảo Hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ  

và Thẻ có hiệu lực nằm trong thời hạn bảo hiểm ( sau đây gọi là “ Chủ Thẻ” ) 

4. Phạm vi bảo hiểm 

Chủ Thẻ sẽ được bồi thường chi phí phát sinh (bao gồm giao dịch trái phép và chi phí thay 

thế Thẻ) tối đa đến hạn mức bảo hiểm cho từng loại Thẻ được qui định trong Quyền lợi bảo 

hiểm và thời hạn bảo hiểm trong các trường hợp dưới đây  

a) Thẻ  của Người được bảo hiểm bị thất lạc hoặc bị trộm cắp:  
 
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các giao dịch gian lận phát 

sinh trên Thẻ, thời gian phát sinh giao dịch tối đa 24 giờ trước lần đầu Người được bảo 
hiểm thông báo cho Người mua bảo hiểm. 
 

b) Thẻ  của Người được bảo hiểm vẫn đang trong sự cầm giữ của Người được bảo 

hiểm: 

 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các khoản giao dịch gian lận 

phát sinh trên tài khoản Thẻ của Người được bảo hiểm, bao gồm:  

(i) Mua sắm hàng hóa/dịch vụ tại cửa hàng (bao gồm giao dịch không chạm và 

Samsung Pay)  

(ii) Giao dịch không xuất trình thẻ 

(iii) Rút tiền ATM và/ hoặc  

(iv) Giao dịch mua hàng trực tuyến, sử dụng thông tin Thẻ của Người được bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các giao dịch thực 

hiện trái phép, phát sinh tối đa 2 tháng trước lần đầu thông báo sự việc cho Chủ 

hợp đồng bảo hiểm  

Số tiền bồi thường nhận được từ Công ty bảo hiểm sẽ được cấn trừ vào giá trị Chi phí phát 

sinh , Chủ Thẻ sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị còn lại không được bảo hiểm cho 

Ngân Hàng. 

Lưu ý: Bảo hiểm sẽ không được áp dụng với một số trường hợp loại trừ như quy định (*) 

5. Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng (từ 06/01/2020 đến 05/01/2021) 
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6.  Quyền lợi bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm 

Loại thẻ  
Giới hạn mỗi vụ 

( VND ) 

Tổng giới 

hạn/vụ/năm 

( VND) 

Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim 20,000,000 230,000,000 

Thẻ Tín Dụng HSBC Premier 

Mastercard® 
20,000,000 230,000,000 

7. Thủ tục thông báo tổn thất 

a) Thẻ  của Người được bảo hiểm bị thất lạc hoặc bị trộm cắp 

 

- Bước 1: Chủ Thẻ cần gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Ngân hàng HSBC 

ngay lập tức để thông báo mất Thẻ, tối đa trong vòng 24 giờ từ khi phát hiện mất thẻ 

hoặc bị trộm cắp. 

 

Bước 2:  Ngân hàng HSBC tạm khóa/khóa Thẻ ngay lập tức sau khi nhận được cuộc gọi 

thông báo từ Chủ Thẻ . 

 

- Bước 3: Ngân hàng cung cấp cho Chủ Thẻ về đường dây nóng giải quyết bồi thường 

của công ty bảo hiểm PVI và Chủ Thẻ phải thông báo sự việc đến công ty bảo hiểm theo 

số điện thoại (+84) 1900 633986 hoặc email hsbc.claims@pvi.com.vn trong vòng 24 

giờ từ khi phát hiện sự việc.  

 

- Bước 4: HSBC kiểm tra và cung cấp giấy xác nhận bằng thư điện tử về thời gian Chủ 

Thẻ thông báo mất thẻ, liệt kê các giao dịch trái phép được thông báo và số tiền tổn thất 

cho Chủ Thẻ trong vòng 7 ngày làm việc. 

 

Bước 5: Chủ Thẻ đến ngay đồn công an/ cơ quan có thẩm quyền theo luật hiện hành để 

trình báo sự việc trong vòng 03 ngày làm việc từ khi phát hiện hay xảy ra sự việc để 

cung cấp Giấy xác nhận tổn thất do bị thất lạc/trộm cắp. 

 

- Bước 6: Chủ Thẻ gởi đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu đến công ty Bảo hiểm trong vòng 30 

ngày kể từ khi phát hiện hay xảy ra sự việc. 

 

- Bước 7: Công ty Bảo Hiểm kiểm tra các hồ sơ, chứng từ được yêu cầu. Nếu giao dịch 

trái phép đó được bảo hiểm theo hợp đồng này, Công ty Bảo hiểm sẽ thanh toán cho Chủ 

thẻ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ chứng từ bồi thường hợp lệ, số 

tiền được bảo hiểm sẽ ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng tại Ngân Hàng 

HSBC. 

 

b) Thẻ  của Người được bảo hiểm vẫn đang trong sự cầm giữ nhưng phát sinh giao 

dịch gian lận 
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- Bước 1: Chủ Thẻ liên hệ với Ngân Hàng ngay khi phát hiện ra giao dịch trái phép và 

làm khiếu nại giao dịch theo quy định Bản Chấp Thuận Thẻ Tín Dụng HSBC, tối đa 

trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. 

 

- Bước 2:  Ngân hàng HSBC tạm khóa/khóa Thẻ ngay lập tức sau khi nhận được thông 

báo từ chủ thẻ và tiến hành xử lý khiếu nại. 

 

- Bước 3: Ngân hàng HSBC tiến hành kiểm tra các giao dịch khiếu nại và thông báo kết 

quả điểu tra cho chủ thẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày khiếu nại và trong trường hợp 

được yêu cầu từ Ngân hàng, chủ thẻ phải thực hiện yêu cầu bảo hiểm cho giao dịch phát 

sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo.  

 

- Bước 4: HSBC kiểm tra và cung cấp giấy xác nhận giao dịch trái phép được thông báo 

và số tiền tổn thất cho Chủ Thẻ trong vòng 7 ngày làm việc. 

 

- Bước 5: Chủ Thẻ gởi đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu đến Công ty Bảo hiểm trong vòng 75 

ngày kể từ khi thông báo sự việc với Ngân hàng. 

 

- Bước 6: Công ty Bảo Hiểm kiểm tra các hồ sơ, chứng từ được yêu cầu. Nếu giao dịch 

trái phép đó được bảo hiểm theo hợp đồng này, Công ty Bảo hiểm sẽ thanh toán cho Chủ 

thẻ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ chứng từ bồi thường hợp lệ, số 

tiền hoàn trả sẽ được ghi có vào tài khoản Thẻ tín Dụng của Chủ Thẻ tại HSBC. 

 

7.  Hồ sơ cần thiết để  yêu cầu bồi thường 

- Thẻ  của Người được bảo hiểm vẫn đang trong sự cầm giữ nhưng phát sinh giao 

dịch gian lận: 

- Giấy yêu cầu bồi thường đã được điền hoàn chỉnh (theo mẫu của PVI)  

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu  

- Bảng sao kê giao dịch Thẻ thể hiện giao dịch gian lận  

- Xác nhận của Ngân Hàng về giao dịch trái phép 

- Đối với trường hợp Thẻ  bị  trộm cắp/thất lạc: 

 
- Giấy yêu cầu bồi thường đã được điền hoàn chỉnh (theo mẫu của PVI)  

- Bảng sao CMND/ Hộ chiếu 

- Xác nhận của Ngân hàng HSBC về thời gian trình báo mất thẻ của khách 

hàng và các giao dịch trái phép phát sinh trên Thẻ Tín Dụng  

- Bảng sao kê giao dịch Thẻ thể hiện giao dịch gian lận  

- Biên bản của cơ quan công an xác nhận có tường trình sự việc, liên quan 

đến việc mất cắp, mất trộm thẻ trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát sinh 

8. Thông tin gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường  

a) Các chứng từ yêu cầu bồi thường phải được gửi đến công ty bảo hiểm trong 

vòng ba mươi (30) ngày đối với trường hợp mất thẻ và trong vòng bảy mươi 
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lăm (75) ngày đối với trường hợp gian lận thẻ kể từ ngày đầu tiên chủ thẻ thông 

báo đến ngân hàng 

b) Vui lòng gửi các chứng từ bồi thường theo thông tin như sau: 

Bảo hiểm Giao dịch gian lận thẻ 

Văn phòng đại diện Chăm sóc khách hàng – Bảo hiểm PVI Phía Nam 

Tầng 1, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, 

TP.HCM  

9. Tư vấn thông tin chương trình: (+84) 1900 633986  

(*) Các trường hợp loại trừ 

a) Các chi phí khác ngoài những mục được liệt kê ở Phần 3 “Phạm vi bảo hiểm” và 

phần 4 “Thời hạn bảo hiểm” 

b) Không thực hiện đúng yêu cầu theo quy định ở phần 6 “Thủ tục thông báo tổn thất”, 

phần 7 “Hồ sơ cần thiết để yêu cầu bồi thường” và phần 8 “Thông tin gửi hồ sơ yêu 

cầu bồi thường”. 

c) Các khoản phí thực hiện trái phép phát sinh trên Thẻ bị thất lạc hoặc trộm cắp, nhiều 

hơn 24 giờ trước thông báo đầu tiên về sự việc với Ngân Hàng HSBC 

d) Các giao dịch trái phép phát sinh trên Thẻ nếu Thẻ không bị mất hoặc trộm cắp 

nhiều hơn hai (02) tháng trước thông báo đầu tiên về sự việc với Ngân Hàng 

e) Các khoản phí phát sinh trên Thẻ thực hiện bởi người sinh sống trong hộ gia đình, 

hoặc bởi một người đã được ủy thác, bảo quản Thẻ. 

f) Những tốn thất do Chủ Thẻ cố ý gây ra hoặc là kết quả cuả hành vi trái pháp luậ t 

của Chủ Thẻ hoặc người thân. 

g) Những tốn thất không xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm. 

h) Những tổn thất là kết quả, hoặc liên quan tới mục đích kinh doanh bao gồm công 

việc hoặc nghề nghiệp 

i) Những tổn thất do chiến tranh, xâm lược, sự thù địch hoặc các hoạt động chiến tranh 

(dù chiến tranh có được tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, khủng bố, bạo loạn 

hoặc hành động của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hoặc sự phá hoại dưới bất 

kỳ hình thức nào. 


