ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Chương Trình Tặng Thưởng cho Thẻ tín dụng Cá Nhân Korean Air – Shinhan

1. Đối tượng áp dụng
1.1 Chương trình Tặng thưởng cho Thẻ tín dụng Cá Nhân Korean Air – Shinhan (sau đây gọi tắt là
“Thẻ”) bao gồm chương trình Dặm SKYPASS và chương trinh hoàn tiền (sau đây gọi chung là
“Chương trình”) áp dụng cho tất cả các Chủ thẻ Tín dụng Cá Nhân Korean Air – Shinhan (sau
đây gọi tắt là “Chủ thẻ”) do Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam phát hành (sau
đây gọi tắt là “Shinhan”).
1.2 Chủ thẻ chính phải là hội viên SKYPASS của Korean Air và tuân theo các điều kiện điều khoản
của chương trình hội viên SKYPASS do Korean Air quy định.

2. Nội dung chương trình
2.1 Chương trình Dặm SKYPASS
Loại Tặng thưởng

Dặm SKYPASS

Tỷ lệ tích lũy cho mỗi kỳ
sao kê
1 Dặm SKYPASS cho mỗi
chi tiêu 25.000 VNĐ

Dặm tích lũy tối đa

Không giới hạn

Điều kiện
Áp dụng cho mọi
chi tiêu hợp lệ

a. Chi tiêu của (các) Chủ thẻ phụ sẽ được tính cho Chủ thẻ chính và chỉ có Chủ thẻ chính mới nhận
được dặm SKYPASS vào một (01) tài khoản hội viên SKYPASS của Chủ thẻ chính đã được đăng
ký với Shinhan trong từng thời kỳ.
b. Việc cộng Dặm SKYPASS vào tài khoản hội viên SKYPASS của Chủ thẻ chính được thực hiện bởi
Korean Air trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bảng Sao Kê hàng tháng được phát
hành.
c. Shinhan sẽ không chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến việc Dặm SKYPASS được
cộng sai do Chủ thẻ chính khai báo sai thông tin hội viên SKYPASS trên Đơn đề nghị cấp thẻ
hoặc yêu cầu sửa đổi Đơn đề nghị cấp thẻ của Chủ thẻ chính.
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d. Nếu Chủ thẻ chính chấm dứt tài khoản hội viên SKYPASS (bao gồm cả trường hợp chấm dứt bởi
Korean Air hoặc bởi Chủ thẻ chính), Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ vẫn có thể sử dụng Thẻ
nhưng không được áp dụng tích lũy Dặm SKYPASS.
e. Sử dụng Dặm SKYPASS: Chủ thẻ có thể sử dụng Dặm SKYPASS đã được cộng thành công vào
tài khoản hội viên SKYPASS của Chủ thẻ chính theo các điều kiện điều khoản của chương trình
hội viên SKYPASS do Korean Air quy định.
2.2 Chương trình hoàn tiền
a. Hoàn tiền 300.000 VNĐ vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ chính nếu tổng chi tiêu trong
kỳ sao kê đạt từ 30.000.000 VNĐ.
b. Chi tiêu của (các) Chủ thẻ phụ sẽ được tính cho Chủ thẻ chính và chỉ có Chủ thẻ chính mới được
áp dụng chương trình hoàn tiền.
c. Số tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ chính trong vòng 10
(mười) ngày kể từ khi Bảng Sao Kê hàng tháng được phát hành.

3. Quy định chung
3.1. Chi tiêu hợp lệ: là các giao dịch mua sắm được thanh toán bằng Thẻ và được ghi nhận vào hệ
thống của Shinhan không bao gồm các giao dịch rút/ứng trước tiền mặt, Tạm ứng linh hoạt, Trả
góp 0% lãi suất, giao dịch bị hủy/đang tranh chấp/được hoàn trả, giao dịch thanh toán hóa đơn
thuộc dịch vụ Thanh toán hóa đơn qua Thẻ mà Shinhan cung cấp, tất cả các loại phí, lãi, hoàn
thuế. Các chi tiêu bằng ngoại tệ sẽ được quy đổi về VND theo tỷ giá Shinhan quy định.
3.2. Shinhan, bằng quyền quyết định của mình, có thể thu hồi, sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ bất cứ
Tặng thưởng đã tích lũy nào nếu chi tiêu của Chủ thẻ được cho là không thỏa mãn điều kiện
của Chương trình hoặc không hợp lệ, hoặc tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang ở trong tình
trạng tín dụng xấu theo đánh giá của Shinhan hoặc Chủ thẻ đã vi phạm Hợp đồng về việc mở
và sử dụng Thẻ, Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho Chủ thẻ, và/hoặc Chủ thẻ có dấu hiệu
lạm dụng Chương trình theo đánh giá của Shinhan bao gồm nhưng không giới hạn việc Chủ thẻ
thực hiện các giao dịch thẻ gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán không phát sinh từ việc mua
bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ), giao dịch thanh
toán chi phí cho hoạt động kinh doanh không mang tính chất tiêu dùng cá nhân, giao dịch
thanh toán tại một số điểm chấp nhận thẻ mà Shinhan đánh giá có dấu hiệu trục lợi dựa trên
những bất thường về hành vi, tần suất, giá trị giao dịch... Trường hợp Chủ thẻ đã sử dụng Tặng
thưởng này, Shinhan có quyền truy thu lại số tiền đã hoàn hoặc giá trị số Dặm SKYPASS không
hợp lệ với tỷ lệ 1 Dặm SKYPASS = 290 VNĐ.
3.3. Chủ thẻ Chính chịu mọi nghĩa vụ thuế phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận Tặng thưởng
theo quy đinh của pháp luật hiện hành.
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3.4. Chủ thẻ không được sử dụng Tặng thưởng để trao đổi, chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho
người khác.
3.5. Nếu Thẻ của Chủ thẻ chính bị chấm dứt vì bất cứ lý do nào và vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả
bởi Chủ thẻ chính hay Shinhan, thì Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ sẽ ngay lập tức không
được áp dụng Chương trình và các Tặng thưởng chưa được ghi nhận sẽ bị hủy bỏ.
3.6. Shinhan, bằng quyền quyết định của mình, có thể sửa đổi một phần hoặc toàn bộ hoặc tạm
ngừng hoặc chấm dứt Chương trình Dặm SKYPASS và/hoặc chương trình Hoàn tiền vào bất cứ
lúc nào mà không cần thông báo cho Chủ thẻ. Chi tiêu đã thực hiện trước thời điểm sửa đổi/tạm
ngừng/chấm dứt vẫn được áp dụng theo Chương trình tương ứng trước đó.
3.7. Chủ thẻ theo đây cho phép Shinhan tiết lộ các thông tin liên quan đến Chủ thẻ và (các) tài
khoản Thẻ của Chủ thẻ cho các bên thứ ba có liên quan để thực hiện Chương trình.
3.8. Chủ thẻ theo đây đồng ý rằng Shinhan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do việc Chủ thẻ cung
cấp thông tin không chính xác hay không hợp lệ cho Shinhan.
3.9. Shinhan không phải là đại lý của Korean Air và sẽ không chịu trách nhiệm cho chất lượng hoặc
bất kỳ khía cạnh nào khác của dịch vụ được cung cấp bởi Korean Air. Shinhan cũng không chịu
trách nhiệm dưới mọi hình thức cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, phí tổn nào liên quan đến Korean
Air và dịch vụ của Korean Air. Bất kỳ tranh chấp nào giữa Chủ thẻ và Korean Air phải được giải
quyết trực tiếp giữa Chủ thẻ và Korean Air.
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