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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG QUA 

THẺ TÍN DỤNG HSBC 

 

 

1.  Chương Trình Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Qua Thẻ Tín Dụng HSBC (“Chương 

Trình”) của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) là một tiện 

ích thanh toán tự động cho phép chủ thẻ tín dụng HSBC (“Chủ Thẻ”) thanh toán các hóa 

đơn định kỳ với nhà cung cấp dịch vụ (“Nhà Cung Cấp Dịch Vụ”) bằng thẻ tín dụng 

HSBC (“Thẻ”).  

 

2.  Để đăng ký tham gia Chương Trình, Chủ Thẻ phải hoàn thành và ký vào Đơn Đăng Ký 

Chương Trình Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Qua Thẻ Tín Dụng HSBC (“Đơn Đăng 

Ký”) và gửi về cho HSBC. 

 

3.  Thời gian xử lý Đơn Đăng Ký sẽ tùy thuộc vào từng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. HSBC và 

các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có quyền chấp thuận hoặc từ chối Đơn Đăng Ký mà không 

có nghĩa vụ phải thông báo lý do từ chối cho Chủ Thẻ. 

 

4.  Khi Chủ Thẻ đăng ký thành công Chương Trình, HSBC sẽ tự động ghi nợ vào tài khoản 

thẻ tín dụng đã đăng ký trong Đơn Đăng Ký để thanh toán các hóa đơn định kỳ.  

 

5.  Chủ Thẻ đồng ý rằng, sau khi đã đăng ký thành công thanh toán hóa đơn tự động theo 

Chương Trình, Chủ Thẻ sẽ hoàn toàn sử dụng Chương Trình để thanh toán định kỳ cho 

các hóa đơn với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đã đăng ký. Chủ Thẻ sẽ không thực hiện bất kỳ 

khoản thanh toán hóa đơn nào nêu trên thông qua bất kỳ phương thức nào khác, bao gồm 

nhưng không giới hạn việc thanh toán trực tiếp cho các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, trừ 

trường hợp giao dịch thanh toán hóa đơn tự động qua thẻ tín dụng HSBC không thể thực 

hiện được hoặc việc đăng ký tham gia Chương Trình của Chủ Thẻ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý 

do nào. HSBC sẽ không chịu trách nhiệm với Chủ Thẻ trong trường hợp thanh toán gấp 

đôi do Chủ Thẻ thực hiện thanh toán hóa đơn thông qua bất kỳ phương thức nào khác. 

 

6.  Chủ Thẻ có trách nhiệm đảm bảo rằng Chủ Thẻ có đủ hạn mức tín dụng và Thẻ đang 

trong tình trạng tốt tại thời điểm thanh toán hóa đơn tự động.  
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7. HSBC có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán hóa đơn tự động nào mà 

không có nghĩa vụ phải thông báo cho Chủ Thẻ trong các trường hợp: số dư quá hạn, Thẻ 

bị khóa, bị đóng hoặc trong tình trạng quá hạn, Chủ Thẻ đã hủy Đơn Đăng Ký hoặc hủy 

bỏ Thẻ. Trong các trường hợp này, HSBC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại 

nào mà Chủ Thẻ có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, vì lý do từ chối hoặc hủy 

bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên. Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán hóa 

đơn của mình trực tiếp với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. 

 

8.  Một khoản phí vượt hạn mức tín dụng như đề cập trong Biểu Phí Thẻ Tín Dụng sẽ được 

áp dụng khi số tiền thanh toán hóa đơn vượt quá hạn mức tín dụng hiện thời của Thẻ. 

 

9.  HSBC sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc óa 

đơn các dịch vụ trong trường hợp số tiền thanh toán tự động qua thẻ tín dụng của Chủ 

Thẻ giống với số tiền phải thanh toán do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp cho HSBC. 

 

10.  Số tiền thanh toán hóa đơn sẽ được coi là một phần của khoản thanh toán hàng tháng theo 

thẻ tín dụng của Chủ Thẻ. Nếu Chủ Thẻ không thanh toán bất kỳ phần nào của khoản 

thanh toán hàng tháng thì lãi suất sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khoản tiền nào nằm 

trong số dư nợ cuối kỳ bao gồm cả những giao dịch thanh toán hóa đơn tự động. 

 

11.  Chủ Thẻ phải thông báo cho HSBC nếu có ý định hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các thanh 

toán hóa đơn tự động nào cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đã đăng ký. HSBC sẽ tiến hành 

việc hủy bỏ trên hệ thống trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày HSBC nhận 

được thông báo của Chủ Thẻ. 

 

12.  Hủy bỏ, chấm dứt các Thẻ tín dụng đã đăng ký sẽ đồng nghĩa với việc hủy bỏ, chấm dứt 

tham gia Chương Trình của Chủ Thẻ.  

 

13.  Chủ Thẻ có thể đăng ký lại chương trình thanh toán hóa đơn tự động qua thẻ tín dụng 

HSBC mà Chủ Thẻ đã hủy bỏ bằng cách gửi một Đơn Đăng Ký mới. 

 

14.  Trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, thanh toán hóa đơn tự động 

đã đăng ký sẽ được tự động chuyển qua cho các thẻ thay thế (nếu có). Nếu Thẻ bị mất 

hoặc bị đánh cắp không được thay thế, thanh toán hóa đơn tự động sẽ tự động chấm dứt 

mà không cần phải thông báo trước cho Chủ Thẻ. Đối với các trường hợp không được 

quy định trong điều khoản này, bất kỳ sự thay đổi nào về số Thẻ sẽ dẫn đến việc tự động 

chấm dứt dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động và Chủ Thẻ sẽ được yêu cầu đăng ký mới. 

 

15.  HSBC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ trong trường hợp Hợp Đồng Hợp Tác Tham Gia 

Chương Trình Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Qua Thẻ Tín Dụng HSBC giữa HSBC và 
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Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chấm dứt. Điều này được hiểu rằng nghĩa vụ của HSBC trong 

việc thanh toán (các) hóa đơn định kỳ theo Chương Trình sẽ tự động chấm dứt ngay khi 

chấm dứt thõa thuận hợp tác nói trên. 

 

16.  HSBC có toàn quyền sửa đổi và bổ sung những Điều Khoản và Điều Kiện trên tại từng 

thời điểm mà HSBC cho là phù hợp.  

 

17. Những Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng đối với việc Chủ Thẻ thanh toán hóa đơn 

tự động qua thẻ tín dụng HSBC và Chủ Thẻ sẽ tiếp tục chịu ràng buộc bởi những điều 

khoản và điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng HSBC và bất kỳ thỏa 

thuận nào khác giữa Chủ Thẻ và HSBC.  

 

18. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng 

HSBC và Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, Bản Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được 

ưu tiên áp dụng trong chừng mực Bản Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng đối với 

việc thanh toán hóa đơn tự động qua thẻ tín dụng HSBC.   

 

 


