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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ TẠI SÂN BAY DÀNH CHO  

CHỦ THẺ TÍN DỤNG HSBC PREMIER WORLD MASTERCARD® 

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ này sẽ được xem là đã đọc, hiểu và 

chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện này.  

1. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH 

1.1 Chương trình Dịch Vụ  Phòng Chờ Tại Sân Bay (“Chương Trình”) được áp dụng cho các 

khách hàng đáp ứng tất cả các điều kiện sau: (“Chủ Thẻ  Hợp Lệ”) 

- Sở hữu Thẻ Tín Dụng Chính HSBC Premier World Mastercard® (“Thẻ  Tín Dụng HSBC”) 

do Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“Ngân Hàng”) phát hành. 

- Đang là Khách hàng HSBC Premier Theo Số Dư và tổng số dư bình quân hàng tháng (trong 

suốt Thời Gian Chương Trình) tại Ngân Hàng từ 3 tỷ VND trở lên hoặc tương đương với các 

ngoại tệ khác. 

- Không yêu cầu ngưng dịch vụ Premier hoặc đóng tài khoản Premier trong thời hạn 6 tháng 

trước Thời gian Chương Trình (từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020) 

- Thẻ Tín Dụng HSBC trong tình trạng hoạt động tốt (Thẻ không bị đóng, không trong tình trạng 

chậm thanh toán, không bị tạm ngưng hoặc không bị hủy). 

1.2 Chương Trình không áp dụng cho: 

- Thẻ Phụ của Thẻ Tín Dụng HSBC  

- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim 

- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back 

- Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn  

1.3 Chương Trình áp dụng từ 01/07/2020 đến 30/06/2021 (“Thời gian Chương Trình”)  

 

2. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

2.1 Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ được sử dụng dịch vụ phòng chờ tại các sân bay thuộc hệ thống LoungeKey 

với quyền lợi sau: 

- Miễn phí một (01) lần phí sử dụng phòng chờ sân bay theo danh sách của Lounge Key trị giá 

đến 32 Đô la Mỹ. 
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- Thời hạn sử dụng trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày nhận thông báo từ Ngân hàng. 

- Đối với Tài Khoản Chung, ưu đãi sẽ được áp dụng cho 1 trong 2 chủ tài khoản trong suốt 

Thời gian Chương Trình 

2.2 Dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key bao gồm các tiện nghi và dịch vụ như: chỗ ngồi, truy 

cập mạng internet không dây, báo và tạp chí, các tiện nghi hỗ trợ kết nối máy tính, sử dụng Phòng 

họp, ăn nhẹ và đồ uống trừ trường hợp có quy định riêng của bộ phận quản lý phòng chờ. Phạm vi 

áp dụng: không phân biệt hạng vé hoặc hãng hàng không.  

2.3 Chủ Thẻ Hợp Lệ phải xuất trình Thẻ Tín Dụng HSBC cùng với Hộ Chiếu, Thẻ lên máy bay tại 

Quầy lễ tân trước khi vào phòng chờ. Chủ Thẻ Hợp Lệ phải thanh toán trước bằng Thẻ Tín Dụng 

HSBC để được sử dụng phòng chờ, số tiền phải thanh toán cho một lượt sử dụng phòng chờ của 

một khách hàng là 32 Đô la Mỹ (áp dụng cho tất cả các phòng chờ nội địa và quốc tế). Mức giá 

này có thể thay đổi bởi nhà cung cấp. Trong trường hợp phí phòng chờ thay đổi thấp hơn 32 Đô la 

Mỹ, Ngân hàng chỉ đồng ý hoàn tiền trên mức giá thực tế của phòng chờ đã sử dụng.Trong trường 

hợp mức giá thay đổi cao hơn 32 Đô la Mỹ, Ngân hàng chỉ đồng ý hoàn tiền tối đa 32 Đô la Mỹ. 

2.4 Phí sử dụng phòng chờ sẽ được hoàn lại vào tài khoản Thẻ Tín Dụng HSBC của Chủ Thẻ Hợp Lệ 

trong thời hạn 3 tháng kể từ tháng Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng phòng chờ.  

2.5 Mỗi Chủ Thẻ Hợp lệ chỉ được nhận một (01) lần ưu đãi trong suốt Thời gian Chương Trình. 

2.6 Danh sách và thời gian hoạt động của các Phòng chờ thuộc Chương Trình được đăng tải trên trang 

trang web https://airport.mastercard.com/en/app Chủ Thẻ Hợp Lệ lưu ý rằng danh sách phòng chờ sẽ 

được cập nhật bởi nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key, nên danh sách trên 

trang web có thể không phản ánh danh sách mới nhất của các phòng chờ tham gia Chương Trình.  

Chủ Thẻ Hợp Lệ nên xác nhận trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ trước khi sử dụng 

dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key. 

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

3.1 Chủ Thẻ Hợp Lệ phải thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC khi sử dụng phòng chờ. HSBC sẽ 

không hoàn lại phí sử dụng phòng chờ nếu Chủ Thẻ Hợp Lệ thanh toán bằng bất kỳ thẻ nào khác 

hoặc các hình thức thanh toán khác. 

3.2 Danh sách phòng chờ được cung cấp bởi Lounge Key và có thể thay đổi mà không cần thông báo 

trước. 

https://airport.mastercard.com/en/app


 
 

 

PUBLIC - Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

 

3.3 Ngân Hàng sẽ gửi thông báo bằng thư điện tử về lượt phòng chờ miễn phí và thời hạn sử dụng đến 

Chủ Thẻ Hợp Lệ qua địa chỉ thư điện tử mà khách hàng đã đăng ký cho Thẻ Tín Dụng HSBC. 

Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về việc thông báo không được gửi thành công khi Khách hàng 

không cung cấp và không cập nhật chính xác địa chỉ thư địện tử; 

3.4 Phí phòng chờ đầu tiên trong thời hạn sử dụng sẽ được ưu tiên để được hoàn lại 

3.5 Lượt phòng chờ miễn phí sẽ mất hiệu lực nếu Chủ Thẻ Hợp Lệ không sử dụng trong thời gian quy 

định và không được cộng dồn vào kỳ tiếp theo. 

Ví dụ minh họa: Chủ Thẻ Hợp Lệ có số dư tiền gửi trung bình tháng 07 năm 2020 tại Ngân Hàng 

là 3 tỉ VND. Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ nhận được 01 lần miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay có hiệu 

lực từ tháng 08/2020 đến 07/2021. Phí phòng chờ sẽ được hoàn lại cho Chủ Thẻ chậm nhất là 

tháng 3 kể từ lúc Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng phòng chờ trong thời gian hiệu lực. Ngân Hàng sẽ 

không hoàn lại phí phòng chờ nếu Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng phòng chờ sau ngày 31/07/2021. 

3.6 Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ không được hoàn lại phí sử dụng phòng chờ nếu tại thời điểm Ngân Hàng tiến 

hành hoàn phí, Chủ Thẻ Hợp Lệ không còn là Khách hàng HSBC Premier. 

3.7 Nếu khách hàng có câu hỏi liên quan đến chi tiết của Chương Trình, vui lòng liên hệ Trung tâm 

Dịch vụ Khách hàng HSBC Premier qua số điện thoại: (84)28 37 247 666 hoặc Giám đốc Quan 

hệ khách hàng HSBC Premier.  

3.8 Ngân Hàng có quyền chấm dứt/ tạm ngưng Chương Trình mà không cần thông báo trong các 

trường hợp sau: 

 Thẻ Tín Dụng HSBC trong tình trạng vượt hạn mức hoặc hết hạn mức sử dụng; hoặc 

 Thẻ Tín Dụng HSBC được yêu cầu hủy hoặc đã bị hủy vì bất kỳ lý do nào; hoặc 

 Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC chậm trả bất cứ một khoản phí ngân hàng hay khoản dư nợ tối thiểu 

đến hạn nào (được thể hiện trên sao kê của khách hàng đó); hoặc  

 Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC đang có món nợ quá hạn đối với bất cứ sản phẩm nào do Ngân Hàng 

cung cấp 

 Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC đổi sang sản phẩm thẻ khác không áp dụng Chương Trình. 

 Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC không còn là Chủ Thẻ Hợp Lệ. 

3.9 Ngân Hàng không đảm bảo việc sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key, tùy thuộc 

vào thời gian hoạt động của mỗi phòng chờ và việc sử dụng phòng chờ có thể bị giới hạn hoặc bị 

từ chối nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:  
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 Phòng chờ đang trong tình trạng đầy hoặc sắp đầy chỗ; hoặc 

 Có chuyến bay bị trì hoãn; hoặc 

 Tên Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC trên hộ chiếu không khớp với tên trên Thẻ Tín Dụng HSBC; 

hoặc 

 Theo các quy định mà theo đó nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key được 

quyền từ chối; hoặc 

 Bất kỳ lý do hợp lý nào ngoài dự kiến của nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge 

Key 

3.10 Khách và trẻ em đi cùng Chủ Thẻ Hợp Lệ sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key sẽ 

thuộc quyền quyết định của ban quản lý phòng chờ. 

3.11 Do sự khác nhau về tiện nghi giữa các phòng chờ, Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC  có thể sử dụng các 

dịch vụ tiêu chuẩn khác nhau tại các phòng chờ khác nhau. Do đó, Thẻ Tín Dụng HSBC có thể  

phải trả thêm phí dịch vụ phát sinh. Theo chuẩn dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key, thời 

gian sử dụng dịch vụ tối đa là ba (03) giờ, thời gian sử dụng dịch vụ tối đa có thể thay đổi tùy 

thuộc vào quyết định của nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key. 

3.12 Các chi phí khác (nếu có), phát sinh do ý muốn của Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC nhằm sử dụng các 

dịch vụ khác ngoài dịch vụ chuẩn phòng chờ sân bay của Lounge Key, sẽ không thuộc trách nhiệm 

hoàn tiền của Ngân Hàng. 

3.13 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ tại các phòng chờ, Chủ Thẻ  

Tín Dụng HSBC sẽ giải quyết trực tiếp với nhà cung cấp của dịch vụ phòng chờ sân bay của 

Lounge Key. Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC cần tuân thủ các Quy định của phòng chờ, bất kỳ chi phí 

phát sinh nào do từ chối hoặc không tuân thủ sẽ thuộc trách nhiệm cá nhân của Chủ Thẻ Tín Dụng 

HSBC. 

3.14 Ngân hàng không phải nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay của Lounge Key. Các dịch vụ này 

được cung cấp bởi các nhà cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó 

quy định, và Ngân hàng không chịu trách nhiệm dưới hình thức nào liên quan tới các dịch vụ đó. 

Các dịch vụ đó không được Ngân hàng chứng nhận và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào việc đưa bất 

kỳ dịch vụ nào vào Chương Trình này cũng sẽ không được hiểu là Ngân hàng xác nhận hoặc giới 

thiệu dịch vụ đó.   
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3.15 Mọi quyết định của Ngân hàng liên quan đến Chương Trình là cuối cùng, chính thức và không 

phải thông báo. 

3.16 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân hàng có toàn quyền chấm dứt, thay đổi Chương Trình 

sau khi thông báo trước ba (03) ngày tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân Hàng và/hoặc 

trên trang web của Ngân Hàng. Ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, 

tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan 

tới Chương Trình này. 

3.17 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ Phòng chờ, Chủ Thẻ Tín 

Dụng HSBC  sẽ giải quyết trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ  phòng chờ sân bay của Lounge Key. 

Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của 

hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.18 Bản Điều Khoản và Điều Kiện này có thể bị điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của 

Ngân hàng. Nội dung thay đổi (nếu có) sẽ được   cập nhật trên website của Ngân hàng trước ngày 

áp dụng. 

3.19 Điều kiện và điều khoản của Chương Trình sẽ do pháp luật Việt Nam điều chỉnh. Bản Điều khoản 

và Điều kiện của Chương Trình này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt.  

3.20 Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của các điều khoản và điều 

kiện của Chương Trình, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 


