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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TRẢ GÓP ƯU ĐÃI THẺ TÍN DỤNG HSBC 

 

 

1. Chương Trình Trả Góp Ưu Đãi Thẻ Tín Dụng HSBC (“Chương Trình”) của Ngân hàng TNHH một thành 

viên HSBC (Việt Nam) chỉ áp dụng cho một số Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC đáp ứng các tiêu chí của HSBC 

(sau đây được gọi là “Chủ Thẻ”).  

 

2. Chương Trình này không áp dụng đối với thẻ tín dụng doanh nghiệp và Chủ Thẻ là người nước ngoài.  

 

3. Chương Trình này chỉ áp dụng cho các giao dịch mua sắm đã được ghi nhận vào thẻ. Chương Trình không 

áp dụng cho những khoản mua sắm chưa được ghi nhận vào thẻ, các khoản rút tiền mặt, cũng như lãi suất 

và các loại phí khác, và những giao dịch khác do HSBC quyết định.  

 

4. Khoản Trả Góp sẽ được chấp thuận theo quyết định của Ngân Hàng. Khoản Trả Góp tối thiểu là 5.000.000 

VNĐ (Năm triệu đồng).  

 

5. Khoản Trả Góp phải trả hàng tháng sẽ được thể hiện trên Bảng sao kê Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ vào ngày 

lập bảng.  

 

6. HSBC sẽ giữ một khoản hạn mức tín dụng của tài khoản thẻ tín dụng của Chủ Thẻ một khoản tiền tương 

ứng với toàn bộ lãi suất mà Chủ Thẻ phải thanh toán cho Khoản Trả Góp Ưu Đãi này. Hàng tháng, hạn mức 

tín dụng của thẻ sẽ tự động tăng tương ứng với số tiền trả góp mà Chủ Thẻ thanh toán cho Chương Trình 

này.  

 

7. Các Chủ Thẻ có thể đăng ký Chương Trình thông qua các cách thức được chỉ định bởi HSBC như sau và 

cung cấp đầy đủ thông tin để yêu cầu được chuyển đổi qua hình thức trả góp:  

a. Đơn yêu cầu điện tử trên trang web hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến của HSBC; 

b. Điện thoại ghi âm tại Trung tâm dịch vụ khách hàng HSBC  

Bằng việc gửi yêu cầu cho Ngân Hàng thông qua một trong những hình thức trên, khách hàng xác nhận đã 

đọc kỹ, đồng ý và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình.  

 

8. Mức lãi suất và phí được cập nhật chi tiết tại Phụ lục 1 – Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình trong Bản 

Điều Khoản và Điều Kiện này.Tổng số tiền trả góp và lãi suất được chia đều theo số tháng trả góp thành 

một số tiền cố định phải trả hàng tháng. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được cộng vào khoản thanh 

toán tối thiểu hàng tháng. Khoản thanh toán tối thiểu được tính trên 5% số dư nợ cuối kỳ cộng với các khoản 

nợ quá hạn và khoản trả góp phải trả hàng tháng.  

Ví dụ:  

- Gói Trả Góp Ưu Đãi trong vòng 12 tháng (đã bao gồm lãi) = 32.700.000 VNĐ  

- Khoản Trả Góp phải trả hàng tháng = 2.725.000 VNĐ  

- Số dư nợ khác = 10.000.000 VNĐ (Thanh toán tối thiểu 5%)  

- Số dư nợ cuối kỳ = 12.725.000 VNĐ  

Khoản phải thanh toán tối thiểu = (5% x 10.000.000 VNĐ) + 2.725.000 VNĐ = 3.225.000 VNĐ  
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9. HSBC có quyền hủy hoặc chấm dứt Chương Trình vào bất cứ lúc nào (bao gồm nhưng không giới hạn bởi 

những sự kiện dưới đây) và yêu cầu Chủ Thẻ ngay lập tức thanh toán toàn bộ Khoản Trả Góp Ưu Đãi còn 

lại và lãi phát sinh khi có một trong những sự kiện sau đây xảy ra:  

a. Chủ Thẻ vi phạm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào của Chương Trình này hoặc Bản Chấp Thuận 

Sử Dụng Thẻ Tín Dụng HSBC;  

b. Tài khoản Thẻ Tín Dụng chuyển sang tình trạng chậm thanh toán hoặc Chủ Thẻ không thanh toán nợ 

theo yêu cầu của HSBC; hoặc  

c. Tài khoản Thẻ Tín Dụng bị hủy bởi Chủ Thẻ hoặc HSBC, hoặc khi Chủ Thẻ qua đời.  

 

10. Khoản thanh toán vượt mức số dư nợ trên thẻ sẽ không được thanh toán cho những Khoản Trả Góp Ưu Đãi 

chưa được ghi nhận vào thẻ và không dẫn đến việc thanh toán trước hạn cho Khoản Trả Góp Ưu Đãi này. 

Chủ Thẻ có thể đến các chi nhánh/phòng giao dịch của HSBC hoặc liên hệ qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách 

Hàng HSBC để yêu cầu thanh toán trước hạn cho Khoản Trả Góp Ưu Đãi này.  

 

11. HSBC có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu Trả Góp Ưu Đãi nào mà không cần phải cung cấp 

lý do.  

 

12. Bất kể các quy định trong Bản Điều Khoản và Điều Kiện này, vào bất kỳ thời điểm nào bằng thông báo cho 

Chủ Thẻ, HSBC sẽ có quyền (a) ngừng hoặc chấm dứt Chương Trình; và/hoặc (b) điều chỉnh hoặc bổ sung 

các quy định khác vào Bản Điều Khoản và Điều Kiện này. HSBC sẽ thông báo cho Chủ Thẻ về những thay 

đổi này bằng bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào do HSBC quyết định.  

 

13. Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình được lập thành hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. 

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp 

dụng.  

 

14. Bản Điều Khoản và Điều Kiện cùng với Phụ lục 1 của Chương Trình này có hiệu lực từ ngày 18/12/2018. 
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Phụ lục 1 - Biểu Phí và Lãi Suất của Chương Trình  

 

Mức lãi suất 0.5%/tháng  

(số tiền lãi tối thiểu là 500.000 VNĐ) (1) 

Phí chuyển đổi trả góp 0 VNĐ 

Phí trả trước hạn 3% trên số dư nợ còn lại của Khoản Trả Góp Ưu Đãi  

(tối thiểu là 50.000 VNĐ) (2) 

 

(1) Mức lãi suất tính trên số tiền được yêu cầu chuyển đổi trả góp ban đầu nhưng số tiền lãi phải trả không 

thấp hơn số tiền lãi tối thiểu. 

(2) Trong trường hợp Chủ Thẻ thanh toán trước hạn toàn bộ số dư nợ còn lại của Khoản Trả Góp Ưu Đãi, 

Ngân Hàng sẽ áp dụng một khoản phí trả trước hạn. Toàn bộ số dư nợ và phí trả trước hạn sẽ được ghi 

nợ vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ và được hiển thị trong Bảng sao kê của tháng kế tiếp.  

 


