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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“TÍN DỤNG XANH” 
(Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có hiệu lực từ 15/07/2020) 

 

 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình hoặc đồng ý nhận các ưu đãi theo 

Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

1. Chương Trình “Tín Dụng Xanh” (“Chương Trình”) áp dụng Khách hàng Cá Nhân hoặc Khách 

hàng Premier tham gia gói Tín Dụng Xanh và có hiệu lực từ ngày 15/07/2020 đến 11/11/2020 

(“Thời Gian Chương Trình”). 

2. Chương Trình áp dụng cho các khách hàng đáp ứng các điều kiện sau: ("Khách Hàng Đủ Điều 

Kiện") 

Khách hàng hiện hữu của HSBC vay tín dụng tiêu dùng tại HSBC hoặc sử dụng tiền mặt để thanh 

toán cho Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GIC, địa chỉ số 

177 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (“GIC”)lắp đặt tại thành phố 

Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. 

3. Chương Trình này không áp dụng với: 

Khách hàng thanh toán qua Thẻ Tín Dụng HSBC hoặc được áp dụng hình thức ưu đãi/khuyến mại 

khác của  GIC . 

4. Nội dung chi tiết của Chương Trình: 

4.1. Khách Hàng Đủ Điều Kiện sẽ được tặng Chiết khấu và/hoặc Lãi suất Ưu đãi  (“Ưu đãi”) khi: 

Mua Hệ Thống Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà của GIC . 

4.2. Quy định về Ưu đãi: 

a. Đặc tính Ưu đãi: 

Đối tượng Chính sách Ưu đãi áp dụng cho từng Khách hàng 

Áp dụng cho khách hàng cá nhân 

Khách hàng Premier Lãi suất Vay Tiêu Dùng 11,99%/năm và 

Giảm giá 14% trên giá sản phẩm niêm yết 

Khách hàng Cá nhân khác  Lãi suất Vay Tiêu Dùng 12,99%/năm và 

Giảm giá 12% trên giá sản phẩm niêm yết 

Áp dụng cho nhóm khách hàng cá nhân 

Nhóm từ 5-9 Khách hàng 

 

+3% giảm giá so với Khách hàng cá nhân 

Nhóm từ 10-20 Khách hàng 

 

+5% giảm giá so với Khách hàng cá nhân 
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b. Cách thức nhận Ưu đãi: 

i. Khách hàng mua hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà của  GIC và nộp hồ 

sơ Vay Tín Dụng Tiêu Dùng tại HSBC để thanh toán sẽ được hưởng.  

ii. Khách hàng Đủ Điều Kiện mua hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà tại 

GIC và thanh toán bằng tiền mặt sẽ được giảm giá theo quy định tại Điều 

4.2.(a) .  

c. Quy định về việc sử dụng Ưu đãi 

i. Khoản Vay Tiêu Dùng phải được giải ngân thành công trong Thời Gian 

Chương Trình và ghi nhận trên hệ thống của HSBC không trễ hơn ngày 

25/11/2020. Ngày Giải ngân Khoản Vay là ngày Khoản Vay với số tiền vay, 

thời hạn vay và lãi suất được Khách Hàng Đủ Điều Kiện đồng thời là Bên 

Vay yêu cầu tại Đơn Yêu Cầu Cấp Tín Dụng được Ngân Hàng chấp nhận và 

giải ngân vào Tài Khoản của GIC.  

d. Việc mua hàng/sử dụng dịch vụ tại GIC được thực hiện tuân thủ các điều điện, điều 

khoản và quy định của GIC. 

e. Trên cơ sở thông báo/đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HSBC có thể 

kết thúc Chương Trình sớm hơn dự kiến hoặc thay đổi quà tặng nếu số lượng Ưu 

đãi phân bổ cho Chương Trình hết trước khi Thời Gian Chương Trình kết thúc. 

f. Khách hàng có thắc mắc về Chương Trình sẽ liên hệ HSBC hoặc GIC trước ngày 

11/12/2020 để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

 

 

4.3. Ưu Đãi không được quy đổi ra tiền mặt. 

4.4. Khách Hàng Đủ Điều Kiện có thể nhận Ưu đãi nhiều lần trong suốt Thời Gian Chương Trình. 

4.5. Trong trường hợp Khách Hàng Đủ Điều Kiện đã giải ngân khoản vay tiêu dùng thành công 

trong Thời Gian Chương Trình nhưng không nhận được Ưu Đãi, vui lòng liên hệ HSBC chậm 

nhất ngày 11/12/2020 để được giải đáp. Nếu quá ngày 11/12/2020 mà Khách Hàng Hợp Lệ 

không liên hệ với HSBC, các thắc mắc của Khách Hàng sẽ không được giải quyết. 

4.6. Sản phẩm hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà do GIC cung cấp. Việc cung cấp sản phẩm 

này không phải là nghĩa vụ của và không được bảo đảm bởi HSBC. Mọi thông tin liên quan 

đến sản phẩm này có thể GIC thay đổi theo từng thời điểm và HSBC sẽ không chịu trách 

nhiệm về sự thay đổi đó. 

 

5. Khách Hàng Đủ Điều Kiện sẽ không được nhận Ưu đãi nếu: 
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a) Các khoản giải ngân bị hủy ngang hoặc có tranh chấp trong hoặc sau Thời Gian Chương Trình 

sẽ không được tính là hợp lệ và không được hưởng Ưu Đãi.  

b) Sau thời gian trao Ưu Đãi, nếu Khách Hàng Hợp Lệ từ chối hoặc không nhận Ưu Đãi thì sẽ 

mất quyền nhận Ưu Đãi. 

6. Thuế thu nhập cá nhân, nếu có của Khách hàng phát sinh từ việc nhận Ưu đãi sẽ do Khách hàng chịu. 

Khách hàng sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại từng 

thời điểm.  

7. Thông tin về Chương Trình được công bố đầy đủ trên trang web của HSBC (www.hsbc.com.vn) hoặc 

tại các điểm giao dịch. 

8. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, khách hàng liên hệ HSBC và/hoặc GIC theo một trong các phương 

thức dưới đây để được giải đáp:  

i. Liên hệ với tổng đài của HSBC 

ii. Đến văn phòng của HSBC hoặc GIC 

9. Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến Chương Trình, HSBC sẽ giải quyết trên tinh thần hợp 

tác với khách hàng. Trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải 

quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Tòa án có thẩm quyền. 

10. Bản Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đồng thời với các Điều khoản và kiện có liên quan 

đến sản phẩm Vay Tiêu Dùng.  

11. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo 

quyết định của HSBC và/hoặc GIC. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được thông báo, đăng ký theo quy 

định pháp luật và cập nhật trên website của HSBC và/hoặc Công ty Cổ phần GIC trước ngày áp dụng. 

12. Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình này được lập thành 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, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 


