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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“GLOBAL HEALTH AND TRAVEL”  

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng đồng ý tham gia Chương Trình 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 “Global Health and Travel” (“Chương Trình”) áp dụng cho các khách hàng đáp 

ứng các điều kiện sau (“Chủ Thẻ  Hợp Lệ”):  

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

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

- Thẻ Tín Dụng HSBC trong tình trạng 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 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 

2. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH 

2.1 Chi tiết ưu đãi: Giảm giá trực tiếp 15% cho các gói khám sức khỏe tại các bệnh viện quốc tế hàng 

đầu thuộc hệ thống của chương trình Global Health and Travel. 

2.2 Danh sách bệnh viện áp dụng: Chủ Thẻ vui lòng tham khảo tại đây để xem chi tiết các bệnh viện 

đối tác. Danh sách này có thể thay đổi tại từng thời điểm bởi nhà cung cấp chương trình Global 

Health and Travel. 

2.3 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ: 

(i) Chủ Thẻ Hợp Lệ đăng nhập vào trang web: https://www.globalhealthandtravel.com/en/package 

(ii) Lựa chọn gói khám sức khỏe phù hợp  

(iii) Thêm vào giỏ hàng gói khám sức khỏe đã chọn tại mục “Buy&Book” 

(iv) Thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC để được giảm giá trực tiếp  

(v) Xác nhận lịch hẹn 

https://www.globalhealthandtravel.com/en/package
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2.4 Phương thức thanh toán: Để được nhận ưu đãi giảm giá trực tiếp cho gói khám sức khỏe, Chủ 

Thẻ Hợp Lệ phải thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC tại trang web Global Health and Travel. 

2.5  

3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

3.1 Đặt hẹn phải được thực hiện ít nhất 48 tiếng trước ngày hẹn. 

3.2 Chương Trình được áp dụng dành cho tất cả Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC chính và Chủ Thẻ Tín Dụng 

HSBC phụ, không giới hạn số lần sử dụng ưu đãi 

3.3 Phí quản lý giao dịch ngoại tệ sẽ được áp dụng nếu gói khám được thanh toán bằng ngoại tệ. 

3.4 Thời gian hiệu lực của gói khám sức khỏe có thể khác nhau tùy thuộc quy định của từng gói khám. 

3.5 Đối với các gói khám sức khỏe được mua và thanh toán trực tuyến qua trang web của Global 

Health and Travel, Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ thanh toán giá sau khi giảm. 

3.6 Thanh toán cho gói khám sức khỏe sẽ không được hoàn trả nếu Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC hủy đặt 

hẹn. 

3.7 Global Health and Travel có quyền chấm dứt, thay đổi hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ với bất 

kỳ bệnh viện đối tác trong danh sách mà không cần thông báo trước cho Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC. 

3.8 Ngân Hàng có quyền 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 hủy vì bất kỳ lý do nào;hoặc 

 Chủ Thẻ Tín Dụng HSBCchậm 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 được áp dụng Chương Trình 

3.9 Nếu Chủ Thẻ Tín Dụng HSBCcó câu hỏi liên quan đến chi tiết của Chương Trình, vui lòng liên 

hệ Tổng đài dành cho khách hàng Premier: (+84) 28 37 247 666 hoặc Giám đốc quan hệ Khách 

Hàng Premier để được hỗ trợ. 

3.10 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ, Chủ Thẻ Hợp Lệ sẽ giả i 

quyết trực tiếp với bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Global Health and Travel. Nếu trong 
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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. 

3.11 Ngân Hàng không phải nhà cung cấp các dịch vụ cuả Chương Trình. 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 khuyến mãi này cũng sẽ không được hiểu là Ngân Hàng xác nhận hoặc 

giới thiệu dịch vụ đó. 

3.12 Mọi quyết định của Ngân Hàng liên quan đến Chương Trình là cuối cùng, chính thức và không 

phải thông báo. 

3.13 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ngân Hàng có toàn quyền chấm dứt, thay đổi chương trình 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 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. 

3.14 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 thông báo và cập nhật trên website của Ngân Hàng trước 

ngày áp dụng. 

3.15 Các Điều khoản và Điều kiện 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. 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. 

 


