
 

Q&A – CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ SACOMBANK BAMBOO AIRWAYS PLATINUM  

 

1. Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum là thẻ gì? 

Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum là tín dụng liên kết giữa Sacombank và hãng hàng không 

Bamboo Airways mang thương hiệu của tổ chức thẻ Visa, hạng thẻ Platinum 

Thẻ là sự hợp tác phát hành giữa ngân hàng TMCP Sacombank và Công ty cổ phần hàng không Tre Việt 

với những trải nghiệm tuyệt đỉnh: Hoàn phí thường niên trọn đời, đặc quyền nâng hạng thành viên Bamboo 

Club, giao dịch tích điểm thưởng đổi vé máy bay, đổi quà,v..v.. 

2. Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum có bao nhiêu mẫu thẻ? 

Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum có 01 mẫu thẻ như sau: 

 

3. Điều kiện mở thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum? 

Điều kiện cấp thẻ dựa trên các chính sách hiện hành của Sacombank. 

4. Thời hạn miễn lãi suất của Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum?  

Thời hạn không tính lãi của Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum lên đến 55 ngày. 

5. Ngày sao kê của Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum? 

Ngày sao kê của Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum là ngày 25 hàng tháng 

Sau ngày sao kê, chủ thẻ có tối đa lên đến 25 ngày để thanh toán cho ngân hàng (chủ thẻ được khuyến 

nghị thanh toán trước ngày đến hạn để đảm bảo khoản thanh toán được ngân hàng nhận đúng hạn và không 

phát sinh các loại phí, lãi suất, cũng như ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của mình). 

6. Hạn mức tín dụng cấp cho Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum là bao nhiêu? 

Hạn mức thẻ: 

- Đối với CBNV tùy vào cấp bậc và thu nhập. 

- Đối với khách hàng: tùy thuộc vào thỏa các điều kiện của chính sách cấp thẻ, thông thường hạn mức 

sẽ cấp tối đa 5 lần thu nhập. Hạn mức cấp cho khách hàng được Ngân hàng thẩm định và phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố. 

- Hoặc theo hạn mức khách hàng đã được cấp theo chính sách cấp thẻ tại CN/PGD. 

7. Thời hạn sử dụng Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum là bao lâu? 



 

Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ tháng phát hành thẻ.  

8. Các cách thanh toán cho dư nợ hàng tháng cho Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum? 

Các hình thức thanh toán dư nợ Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum hàng tháng: 

- Đăng ký dịch vụ trích nợ tự động thẻ tín dụng tại Sacombank; 

- Thanh toán qua Sacombank Pay hoặc Internet Banking hoặc Mobile Banking; 

- Chuyển tiền tại ATM Sacombank từ thẻ thanh toán hoặc thẻ trả trước định danh Sacombank; 

- Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch Sacombank; 

- Chuyển khoản liên ngân hàng trong nước: 

✓ Tên tài khoản: Họ tên chủ thẻ 

✓ Số tài khoản: 16 số thẻ tín dụng hoặc 10 số tài khoản thẻ 

✓ Tên ngân hàng: Sacombank 

✓ Nội dung chuyển tiền: Thanh toán thẻ tín dụng (Tên chủ thẻ)  

Ghi: Swift Code: SGTTVNVX (khi chuyển tiền từ nước ngoài). 

Lưu ý: Chi phí chuyển tiền liên ngân hàng (nếu có) sẽ do chủ thẻ thanh toán. 

9. Khách hàng được cấp Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum có nhu cầu phát hành thêm thẻ tín 

dụng khác của Sacombank có được không? Điều kiện và hạn mức như thế nào? 

Được. Khách hàng điền thêm Giấy đề nghị cấp thẻ (form) và bổ sung các hồ sơ chứng từ theo quy định. 

Hạn mức bằng hạn mức thẻ hoặc khách hàng muốn hạn mức cao hơn, bổ sung chứng từ tương ứng các 

điều kiện hiện hành. 

10. Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum được phát hành bao nhiêu thẻ phụ?  

Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum được phát hành tối đa 05 thẻ phụ 

11. Biểu phí và Lãi 

Phí thường niên: 999,000 đồng 

Phí thay thế thẻ: 99,000 đồng 

Lãi suất: 28,8%/năm 

Các phí khác thu theo biểu phí thẻ tín dụng theo quy định hiện hành của Sacombank 

12. Điều kiện hoàn phí thường niên năm đầu tiên? 

Khách hàng sẽ được hoàn 100% phí thường niên năm đầu tiên khi tổng doanh số giao dịch chi tiêu đạt 3 

triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ. 

13. Điều kiện hoàn phí thường niên năm thứ 2 trở đi? 

Khách hàng được hoàn 50% phí thường niên năm thứ 2 trở đi khi tổng doanh số giao dịch năm trước đạt 120 

triệu đồng 

Hoàn 100% phí thường niên năm thứ 2 trở đi khi tổng doanh số giao dịch năm trước đạt 200 triệu đồng. 

14. Tỉ lệ tích điểm thưởng Bamboo Club khi giao dịch bằng Thẻ? 

• Tặng 2 điểm thưởng Bamboo Club với mỗi 25.000 đồng chi tiêu tại Bamboo (website/apps) 

• Tặng 1 điểm thưởng BAV với mỗi 25.000 đồng chi tiêu tại các đơn vị khác 

15. Điều kiện nâng hạng thẻ Bamboo Club? 



 

Miễn phí nâng hạng thẻ Bamboo Club hạng Gold khi doanh số chi tiêu là 90 triệu đồng trong 90 ngày đầu 

tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ. 

Miễn phí nâng hạng Bamboo Club hạng Diamond khi doanh số chi tiêu trong vòng 03 tháng kể từ tháng kích 

hoạt thẻ đạt 200 triệu đồng 

16. Phí chuyển đổi ngoại tệ khi giao dịch bằng Thẻ tại nước ngoài? 

Phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1.8%/giá trị giao dịch tại nước ngoài 

17. Khách hàng có thể xem Điều khoản điều kiện các ưu đãi/tiện ích tại đâu? 

Điều khoản điều kiện ưu đãi/tiện ích thẻ sẽ được đăng tải trên website Sacombank. 

18. Công nghệ thanh toán không tiếp xúc là gì? 

- Công nghệ thanh toán không tiếp xúc cho phép chủ thẻ không cần quẹt thẻ, chỉ cần chạm thẻ ngay trước 

thiết bị thanh toán tại quầy thu ngân và giao dịch sẽ được thực hiện. 

- Khi được hiển thị trên thẻ, biểu tượng thanh toán không tiếp xúc   có nghĩa là thẻ có khả năng Thanh 

toán không tiếp xúc. 

- Khi được hiển thị tại một đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, biểu tượng thanh toán không tiếp xúc   

có nghĩa là một đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ chấp nhận Thanh toán không tiếp xúc. 

- Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc   là vị trí để chạm thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không 

tiếp xúc lên thiết bị đọc thẻ thanh toán để thực hiện thanh toán. 

19. Làm thế nào để nhận biết Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum có hỗ trợ chức năng thanh toán 

không tiếp xúc? 

Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc   được in trên mặt trước của Thẻ Sacombank Bamboo Airways 

Platinum. 

20. Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum phải ở gần thiết bị đọc thẻ Thanh toán không tiếp xúc đến 

mức nào? 

Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum chỉ cần để gần biểu tượng thanh toán không tiếp xúc  trên 

thiết bị đọc thẻ trong khoảng cách từ 2,5cm đến 5cm hoặc chạm trực tiếp trên thiết bị đọc thẻ. 

21. Lợi ích của thanh toán không tiếp xúc trên Thẻ Sacombank Bamboo Airways Platinum? 

Chức năng thanh toán không tiếp xúc hỗ trợ việc thanh toán nhanh chóng và đơn giản hơn: 

- Chỉ cần CHẠM hoặc vẫy nhẹ thẻ Sacombank lên POS để thanh toán; 

- Không cần ký tên lên hóa đơn mua hàng có giá trị nhỏ (từ 1.000.000 VNĐ trở xuống); 

- An tâm vì giao dịch thanh toán vẫn được bảo mật tối đa.      

 


