BẢNG TÓM TẮT THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
(Áp dụng từ 01/01/2021)

1. Chương trình Điểm Thưởng
Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại
Các Điều Khoản và Điều Kiện hiệu lực từ 01/01/2021
2.ĐIỂM THƯỞNG VÀ TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG 2.ĐIỂM THƯỞNG VÀ TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG
Đối với Chương trình Mua Hàng Trả Góp, số tiền mua Đối với Chương trình Mua Hàng Trả Góp, số tiền mua
hàng sẽ được xem là Giao Dịch Hợp Lệ trong tháng mua hàng ban đầu và các khoản trả góp hàng tháng phát sinh
hàng đó. Các khoản trả góp hàng tháng phát sinh từ từ Chương trình Mua Hàng Trả Góp sẽ không được xem
Chương trình Mua Hàng Trả Góp sẽ không được xem là là Giao Dịch Hợp Lệ. Khi giao dịch được chuyển đổi
Giao Dịch Hợp Lệ.

thành khoản trả góp thành công, điểm thưởng được nhận
từ giao dịch đó sẽ bị thu hồi lại.

2. Thẻ Tín Dụng Cash Back
Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại
2.GIAO DỊCH HỢP LỆ

Các Điều Khoản và Điều Kiện hiệu lực từ 01/01/2021
2.GIAO DỊCH HỢP LỆ

Đối với Chương trình Mua Hàng Trả Góp, số tiền mua Đối với Chương trình Mua Hàng Trả Góp, số tiền mua
hàng sẽ được xem là Giao Dịch Hợp Lệ trong tháng mua hàng ban đầu và các khoản trả góp hàng tháng phát sinh
hàng đó. Các khoản trả góp hàng tháng phát sinh từ từ Chương trình Mua Hàng Trả Góp sẽ không được xem
Chương trình Mua Hàng Trả Góp sẽ không được xem là là Giao Dịch Hợp Lệ. Khi giao dịch được chuyển đổi
Giao Dịch Hợp Lệ.

thành khoản trả góp thành công, tiền hoàn được nhận
được từ giao dịch đó sẽ bị thu hồi lại.

3. Chương Trình 0% Lãi suất ưu đãi mua sắm
Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại

Các Điều Khoản và Điều Kiện hiệu lực từ 01/01/2021

2.1 Khi sử dụng Chương Trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua 2.1 Khi sử dụng Chương Trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua
Sắm cho giao dịch đã chọn, Chủ Thẻ sẽ không phải thanh Sắm cho giao dịch đã chọn, Chủ Thẻ sẽ không phải thanh
toán khoản tiền lãi trên số dư của giao dịch. Chủ Thẻ vẫn toán khoản tiền lãi trên số dư của giao dịch
được tích lũy điểm thưởng cho những giao dịch áp dụng
Chương Trình 0% Lãi Suất Ưu Đãi Mua Sắm để tham gia
Chương Trình Điểm Thưởng Đối Với Thẻ Tín Dụng
HSBC.
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5.8 Khoản thanh toán vượt mức số dư nợ trên thẻ đến hạn
thanh toán sẽ không được thanh toán cho những khoản
trả góp hàng tháng chưa được ghi nhận vào thẻ và không
được ghi nhận là không dẫn đến việc thanh toán trước hạn
cho khoản trả góp hàng tháng.

4. Chương Trình Trả Góp Tại Thương Hiệu Bạn Chọn Với Thẻ Tín Dụng HSBC
Các Điều Khoản và Điều Kiện hiện tại

Các Điều Khoản và Điều Kiện hiệu lực từ 01/01/2021

4.2. Khi sử dụng Chương Trình Trả Góp Tại Thương 4.2. Khi sử dụng Chương Trình Trả Góp Tại Thương
Hiệu Bạn Chọn cho giao dịch đã chọn, Chủ Thẻ sẽ không Hiệu Bạn Chọn cho giao dịch đã chọn, Chủ Thẻ sẽ không
phải thanh toán khoản tiền lãi trên số dư của giao dịch đó. phải thanh toán khoản tiền lãi trên số dư của giao dịch đó.
Chủ Thẻ vẫn được tích lũy điểm thưởng cho những giao
dịch áp dụng Chương Trình Trả Góp Tại Thương Hiệu
Bạn Chọn để tham gia Chương Trình Điểm Thưởng Đối
Với Thẻ Tín Dụng HSBC.
4.4 Khoản thanh toán vượt mức số dư nợ trên thẻ đến hạn
thanh toán sẽ không được thanh toán cho những khoản
trả góp hàng tháng chưa được ghi nhận vào thẻ và không
được ghi nhận là không dẫn đến việc thanh toán trước hạn
cho khoản trả góp hàng tháng.

|PUBLIC|

SUMMARY OF CHANGES ABOUT TERMS & CONDITIONS
(Effective from 01/01/2021)

1. Reward Points Programme
Current Terms and Conditions
2.REWARDS PROGRAMME AND REWARDS

Terms and Conditions effected from 01/01/2021
2.REWARDS PROGRAMME AND REWARDS

POINTS ACCUMULATION

POINTS ACCUMULATION

In case of Installment Payment Plan Programme, only the In case of Instalment Plan Programme, the purchase
purchase amount will be qualified as an Eligible Purchase amount and the subsequent monthly instalment amounts
in the month of purchase. The subsequent monthly under the Instalment Plan will not qualify as Eligible
instalment amounts under the Installment Payment Plan

Purchases. When a transaction is converted to instalment

will not be qualified as Eligible Purchases.

plan, any Reward Points earned from that transaction will
be reverted.

2. HSBC Cash Back Credit Card
Current Terms and Conditions
2.ELIGIBLE PURCHASES

Terms and Conditions effected from 01/01/2021
22.ELIGIBLE PURCHASES

In case of Instalment Plan Programme, the purchase In case of Instalment Plan Programme, the purchase
amount and the subsequent monthly instalment amounts amount and the subsequent monthly instalment amounts
under the Instalment Plan will not be qualified as Eligible

under the Instalment Plan will not qualify as Eligible

Purchases

Purchases. When a transaction is converted to instalment
plan, any cash back earned from that transaction will be
reverted.

3. Installment Plan With 0% Interest
Current Terms and Conditions

Terms and Conditions effected from 01/01/2021

2.1 No finance charge is payable by the Cardholder under 2.1 No finance charges are applied to the Cardholder
the Installment Plan With 0% Interest. Any purchase under the Installment Plan With 0% Interest.
amount, which is already applied for the Installment Plan
With 0% Interest, is also eligible for HSBC Reward
Program to help Cardholder gain bonus points for
redemption.
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5.8 Payments made in excess of the outstanding debit
amount of the credit card will not automatically be net off
against monthly installment amount and therefore will
not result in prepayment of the monthly installment
amount.

4. Installment At Merchants Of Your Choice With Hsbc Credit Card
Current Terms and Conditions

Terms and Conditions effected from 01/01/2021

4.2. No finance charge is payable by the Cardholder 4.2. No finance charges are applied to the Cardholder
under the Installment Plan With 0% Interest. Any

under the Installment Plan With 0% Interest.

purchase amount, which is already applied for the
Installment Plan With 0% Interest, is also eligible for
HSBC Reward Program to help Cardholder gain bonus
points for redemption.

4.4 Payments made in excess of the outstanding debit
amount of the credit card will not automatically be net off
against monthly installment amount and therefore will
not result in prepayment of the monthly installment
amount.
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