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Điều khoản và Điều kiện – Dịch vụ Thanh toán bằng Điểm Thưởng 

(Bản Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 21/06/2021) 

1. Dịch vụ Thanh toán bằng Điểm Thưởng (“Dịch vụ”) áp dụng cho chủ Thẻ Tín Dụng HSBC chính (“Chủ Thẻ”) có 

thẻ tín dụng HSBC hợp lệ bao gồm: Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®, Thẻ Tín Dụng HSBC Visa 

Bạch Kim, Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (gọi 

chung là “Thẻ Tín Dụng”) 

2. Dịch vụ cho phép Chủ Thẻ quy đổi Điểm Thưởng đã tích lũy thông qua ứng dụng HSBC Mobile Banking để thanh 

toán cho dư nợ Thẻ Tín Dụng hoặc quy đổi thành số dư có để sử dụng cho các giao dịch Thẻ Tín Dụng trong 

tương lại. Lưu ý: số dư có trên Thẻ Tín Dụng không được quy đổi thành tiền mặt. 

3. Dịch Vụ này chỉ hoạt động trên ứng dụng HSBC Mobile Banking. Chủ Thẻ cần đăng ký dịch vụ Ngân Hàng Trực 

Tuyến trước để sử dụng Ứng dụng HSBC Mobile Banking. 

4. Chủ Thẻ cần lưu ý yêu cầu quy đổi Điểm Thưởng sẽ không được thực hiện nếu số Điểm Thưởng yêu cầu không 

đủ. 

5. Số tiền quy đổi tối thiểu cho mỗi yêu cầu quy đổi Điểm Thưởng là 50,000 đồng Việt Nam. Tỉ lệ quy đổi sẽ được 

áp dụng tại thời điểm yêu cầu quy đổi được HSBC xử lý thành công. Tỷ lệ quy đổi Điểm Thưởng cho Dịch Vụ 

này do HSBC toàn quyền quyết định và được đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên tại 

https://www.hsbc.com.vn/credit-cards/rewards/  

6. Trong trường hợp yêu cầu quy đổi được thực hiện thành công, Chủ Thẻ sẽ nhận được khoản báo có vào tài 

khoản Thẻ Tín Dụng trong vòng 1-2 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu quy đổi được hoàn tất. Chủ Thẻ cần lưu 

ý, để được xem là khoản thanh toán cho kỳ sao kê Thẻ Tín Dụng hiện tại, Chủ Thẻ cần thực hiện yêu cầu quy 

đổi ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày đến hạn thanh toán của Bảng Sao kê Thẻ Tín Dụng HSBC. 

7. Yêu cầu quy đổi sẽ không thể thực hiện trong trường hợp Thẻ Tín Dụng đang trong quá trình hủy thẻ hoặc Thẻ 

Tín Dụng bị khóa vì bất kỳ lý do nào. 

8. Yêu cầu quy đổi đã hoàn tất không thể hủy bỏ hoặc hoàn trả điểm thưởng. 

9. Điều khoản và Điều kiện của Dịch Vụ này được áp dụng đồng thời với: 

- Điều khoản và Điều kiện của Bản chấp thuận sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC (đối với Thẻ Visa) & Điều khoản 

và Điều kiện của Bản chấp thuận sử dụng Thẻ Tín Dụng HSBC Premier (đối với Thẻ Premier Mastercard) 

- Điều khoản và Điều kiện của Chương Trình Điểm Thưởng HSBC 

- Điều khoản và Điều kiện sử dụng ứng dụng HSBC Mobile Banking 

10. Bảng Điều khoản và Điều kiện này được lập thành Tiếng Việt và Tiếng Anh.  Trong trường hợp có sự khác nhau 

giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bảng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dung.  

https://www.hsbc.com.vn/credit-cards/rewards/

