
• Get 1% CashBack on purchases made in foreign currency

• Get 0.5% CashBack on purchases made in Vietnam Dong

• Get unlimited CashBack

CashBack is valid for 24 months from the month it is recorded.

Minimum CashBack to redeem is VND 100,000. 

          

Standard Chartered Platinum CashBack Credit Card
 CashBack Redemption Instructions

CashBack rate

CashBack validity

Requirement for redemption

CashBack will be credited to primary cardholder’s credit card account not later than 5 working days upon request.

Redemption completion

CashBack is applicable for all categories except petroleum and charity.

Applicable categories 

Contact for redemption

Please call Standard Chartered Client Care Centre (24/7) to redeem your CashBack or for any inquiries related to your 

CashBack.

• Ho Chi Minh City

• Hanoi          : (84 24) 3696 0000

: (84 28) 3911 0000

sc.com/vn



• Hoàn 1% đối với các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ

• Hoàn 0,5% đối với các giao dịch thanh toán bằng Việt Nam Đồng

• Hoàn tiền không giới hạn

Tiền Hoàn có giá trị trong vòng 24 tháng kể từ tháng tích lũy.

Thẻ Tín Dụng Standard Chartered Platinum CashBack
 Hướng Dẫn Hoàn Tiền

Mức hoàn tiền

Thời hạn hiệu lực của Tiền Hoàn

Thời gian hoàn tiền

Số Tiền Hoàn tối thiểu là 100.000 VNĐ.

          

Yêu Cầu

Ưu đãi hoàn tiền được áp dụng cho tất cả các danh mục chi tiêu ngoại trừ xăng dầu và các hoạt động từ thiện.

          

Danh mục áp dụng

Tiền Hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ chính không chậm hơn 5 ngày làm việc kể từ ngày yêu 

cầu.

Thông tin liên hệ �ể hoàn tiền

Vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng (24/7) của Standard Chartered để yêu cầu hoàn tiền hoặc tìm hiểu thêm

thông tin việc hoàn tiền.

• Thành phố Hồ Chí Minh

• Hà Nội           : (84 24) 3696 0000

: (84 28) 3911 0000

sc.com/vn


