
 

PUBLIC 

 

THẺ TÍN DỤNG VISA 

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN(*) 

 

Lợi ích Thông tin 

chi tiết 

Các loại thẻ tín dụng 

Visa 

Ngân Hàng phát hành các loại thẻ tín dụng như 

sau: 

 Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim, 

 Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back, 

 Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn.  

Vui lòng tham 

khảo thông tin 

chi tiết tại trang 

Thẻ Tín Dụng 

HSBC. 

Chương Trình Ưu đãi 

và Quà Tặng 

Chủ thẻ tín dụng sẽ được tận hưởng các chương 

trình ưu đãi như sau: 

 Chương trình Điểm Thưởng, 

 Chương trình Hoàn Tiền, 

 Chương trình Vạn Dặm Năm Châu, 

 Chương trình home&Away, 

 Ưu đãi quanh năm, phiếu quà tặng và 

quà tặng độc đáo.  

Chương Trình Trả Góp  Chủ thẻ tín dụng có thể tham gia các Chương 

trình Trả Góp: 

 Chương trình mua hàng trả góp với Thẻ 

tín dụng HSBC từ đối tác của HSBC 

hoặc từ thương hiệu Chủ Thẻ chọn, 

 Chương trình rút tiền mặt linh hoạt với 

Thẻ tín dụng HSBC, 

 Chương trình trả góp ưu đãi với Thẻ tín 

dụng HSBC. 

Những tiện ích khác Những tiện ích khác bao gồm: 

 Dịch vụ ATM, 

 Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến, 

 Dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại, 

 Dịch vụ SMS, 

 Bảng Sao Kê Điện Tử, 

 Thanh toán hóa đơn tự động. 
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Những thông tin khác  

Hạn mức tín dụng Mỗi Thẻ được cấp một hạn mức tín dụng áp 

dụng đối với các giao dịch mua hàng và ứng 

tiền mặt (“Giao Dịch Thẻ”). Đối với giao dịch 

ứng tiền mặt, hạn mức tiền mặt có thể bằng 

hoặc nhỏ hơn hạn mức tín dụng. Để biết về hạn 

mức tín dụng của mình, Chủ Thẻ vui lòng xem 

chấp thuận của Ngân Hàng đối với đơn đăng ký 

thẻ tín dụng của Chủ Thẻ và Bảng Sao Kê Giao 

Dịch. 

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 2. 

Biểu phí Một số loại chi phí/lãi suất thường phát sinh khi 

sử dụng thẻ tín dụng HSBC: 

 Chi phí thường niên 

 Chi phí ứng tiền mặt tại máy ATM, 

 Chi phí chậm thanh toán, 

 Chi phí vượt hạn mức tín dụng, 

 Phí quản lý áp dụng cho các giao dịch 

nước ngoài 

 Lãi suất. 

Vui lòng tham 

khảo thông tin 

chi tiết tại Biểu 

Phí Dịch Vụ Tài 

Chính Cá Nhân, 

mục F. 

Thẻ Phụ Ngân Hàng phát hành Thẻ Phụ theo yêu cầu 

chung của Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ. 

Chủ Thẻ Phụ sẽ chịu trách nhiệm cho việc sử 

dụng Thẻ Phụ. Chủ Thẻ Chính sẽ chịu trách 

nhiệm cho việc sử dụng của Thẻ Chính và Thẻ 

Phụ. 

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 9. 

Thanh toán Thẻ Chủ thẻ tín dụng có thể thanh toán Số Tiền 

Thanh Toán Tối Thiểu hoặc toàn bộ Số Dư Nợ 

Cuối Kỳ vào hoặc trước Ngày Đến Hạn Thanh 

Toán.  

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 7. 

Thứ tự thanh toán Các khoản thanh toán và tín dụng đối với Tài 

Khoản Thẻ có thể được áp dụng theo thứ tự sau: 

đầu tiên là tiền lãi, phí ứng tiền mặt, phí cấp lại 

thẻ, phí dịch vụ, phí chậm thanh toán, phí 

thường niên và bất kỳ chi phí pháp lý hoặc phí 

thu hồi nợ, cuối cùng là các khoản nợ gốc chưa 

thanh toán của các Giao Dịch Thẻ; hoặc theo 

bất kỳ thứ tự nào mà Ngân Hàng cho là phù hợp 

mà không cần tham khảo trước với Chủ Thẻ.  

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 7. 
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Thông báo Thẻ/PIN bị 

mất, bị đánh cắp hoặc 

bị lợi dụng 

Chủ Thẻ ngay lập tức thông báo Trung Tâm 

Dịch Vụ Khách Hàng của Ngân Hàng khi 

Thẻ/PIN bị mất, bị đánh cắp hoặc bị lợi dụng: 

 Đối với Thẻ Tín Dụng Bạch Kim:  

(84 28)37 247 248;  

 Đối với Thẻ Tín Dụng Cash Back và 

Thẻ Tín Dụng Chuẩn:  

(84 28)37 247 247 (Miền Nam) 

(84 24)62 707 707 (Miền Bắc). 

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 5. 

Bảo vệ Thẻ Chủ Thẻ Chính và/hoặc Chủ Thẻ Phụ không 

được phép cho bất kỳ người nào sử dụng Thẻ và 

luôn đảm bảo việc giữ gìn và bảo vệ Thẻ của 

mình. 

Vui lòng tham 

khảo Bản Chấp 

Thuận Sử Dụng 

Thẻ Tín Dụng, 

điều 1. 

 

(*) Điều khoản và Điều kiện hoàn chỉnh được nêu trong Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng của Quý khách. 

Thông tin nêu trong bảng trên chỉ tóm tắt những thông tin chính và không nhằm mục đích thay thế cho các Điều khoản 

và Điều kiện đã đề cập trong Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào, 

những Điều khoản và Điều kiện trong Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng sẽ được áp dụng. 

 


