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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN ƯU ĐÃI TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

 “ƯU ĐÃI VỚI THẺ HSBC PREMIER MASTERCARD® Q3-2018”  
ĐỢT 2 - ƯU ĐÃI 2 & 3 (Từ 15/08/2018 đến 31/12/2018) 

 

Chúc mừng các khách hàng HSBC Premier thỏa điều kiện nhận Ưu Đãi 2 & 3 của chương trình 

“Ưu Đãi Với Thẻ HSBC Premier Mastercard® Q3-2018” được tổ chức từ ngày 15/08/2018 đến 

31/12/2018. Mỗi khách hàng thỏa điều kiện nhận Ưu đãi 2 sẽ được tặng 1 (một) Phiếu du lịch 

Nhật Bản dành cho 2 người trị giá 50.000.000 VND ( Năm mươi triệu đồng). Mỗi khách hàng 

thỏa điều kiện nhận Ưu đãi 3 sẽ được tặng 1 (một)  Phiếu mua hàng Nguyễn Kim trị giá 

5.000.000 VND (Năm triệu đồng). 

 

STT Họ và tên khách hàng Số thẻ 

Ưu đãi 2: Phiếu du lịch Nhật Bản 

1 MR HOANG TAT MINH xxxxxxxxxxxx5216 

2 MRS TRAN THI LIEU xxxxxxxxxxxx2803 

3 MR CHIU KAM KWONG MICHAEL xxxxxxxxxxxx9668 

Ưu đãi 3: Phiếu mua hàng Nguyễn Kim 

1 MR KIM SANG IL xxxxxxxxxxxx3538 

2 MR PHAM TAI TRUONG xxxxxxxxxxxx1916 

3 MR VU LY VIET xxxxxxxxxxxx7681 

4 MR KHUAT LONG GIANG xxxxxxxxxxxx9955 

5 MR NGO HOANG NHUT xxxxxxxxxxxx1104 

6 MR FU LAP HON xxxxxxxxxxxx8231 

7 MRS PHAM THI LAN ANH xxxxxxxxxxxx0692 

8 MR TRINH NGOC DUNG xxxxxxxxxxxx8398 

9 MRS PHAN THI THUY DUYEN xxxxxxxxxxxx9448 

10 MR DO VIET HUNG xxxxxxxxxxxx0199 

 

HSBC sẽ liên hệ với khách hàng thông qua điện thoại hoặc email (đã được đăng ký với HSBC) để 

thông báo thời gian và thủ tục nhận thưởng. HSBC sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách 

hàng không nhận được thông báo do Quý khách thay đổi số điện thoại hoặc đăng ký sai thông tin 

số điện thoại/địa chỉ email của Quý khách cho HSBC. 

Khách hàng vui lòng đến nhận giải thưởng từ ngày 28/02/2019 đến hết ngày 31/03/2019 tại một 

trong hai Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC Premier tại:  

 Ngân hàng HSBC Chi nhánh Hồ Chí Minh, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh (từ 8h đến 17h); hoặc  

 Ngân hàng HSBC Chi nhánh Hà Nội, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội (từ 8h đến 17h).  
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Sau ngày 31/03/2019, nếu khách hàng không đến nhận giải thưởng, khách hàng sẽ mất 

quyền nhận ưu đãi.  

Khi làm thủ tục nhận ưu đãi tại HSBC, khách hàng phải xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu và Thẻ Tín Dụng của mình. Trong trường hợp khách hàng ủy quyền cho người 

khác nhận thay, người nhận thay sẽ phải xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

của người nhận thay, bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của khách hàng 

được nhận thưởng, và bản gốc giấy ủy quyền được công chứng hợp lệ theo quy định của pháp 

luật. 

Mọi thắc mắc về quy trình hoặc kết quả của chương trình ưu đãi, chủ thẻ vui lòng liên hệ HSBC 

trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo 28/02/2019. 


