
 

Thẻ Tín Dụng Standard Chartered WorldMiles 

Hướng Dẫn Quy Đổi Điểm Thưởng Du Lịch 

 

Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng du lịch 

• Tích lũy 1 điểm thưởng du lịch cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu trong nước 

• Tích lũy 3 điểm thưởng du lịch cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại nước ngoài. 

• Tích lũy 1 điểm thưởng du lịch cho mỗi 25.000 VNĐ đối với các giao dịch chi tiêu trực tuyến cho những  

danh mục sau: 

Danh mục MCC2 

Dịch vụ Limousines và taxi chuyên chở  4121 

Dịch vụ quảng cáo  7311/ 5968 

Dịch vụ lữ hành 4722 

Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ  7011 

Kho ứng dụng, cửa hàng bán lẻ 5310/ 5331/ 5732/ 5734/ 5735/  
5999 / 8999 

 

Dịch vụ kinh doanh  7399 

Dịch vụ tin học  7372/ 4816 

Hãng hàng không  3079/4511 

Dịch vụ chứng khoán và mô giới  6211 

  Giáo dục và trường học 
 

8299 

 

Lưu ý:  

1
Giao dịch trong nước hay nước ngoài được xác định dựa vào địa chỉ nơi Ngân hàng thanh toán của điểm chấp nhận giao dịch 

đăng ký 

2
 Mã danh mục mà bên bán hàng đăng ký với MasterCard. Ngân hàng không chịu trách nhiệm trong trường hợp Mã danh mục 

đăng ký với MasterCard bị lỗi. MasterCard và/hoặc bên bán hàng có thể thay đổi Mã danh mục mà không cần báo trước 

Thời hạn hiệu lực của điểm thưởng du lịch 

Điểm thưởng du lịch có giá trị quy đổi trong vòng 36 tháng kể từ tháng tích lũy. 

Các lựa chọn để quy đổi 

Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng du lịch với 3 lựa chọn sau:            

Lựa chọn 1: Quy đổi điểm thưởng du lịch để thanh toán cho các chi tiêu được thực hiện trên thẻ 

tín dụng 

Yêu cầu: 



• Cần tối thiểu 3.000 điểm thưởng du lịch để quy đổi 

• Mỗi điểm thưởng du lịch có giá trị tương đương 150 VNĐ 

Lựa chọn 2: Quy đổi điểm thưởng du lịch với các quà tặng trong danh mục quy đổi 

Quy đổi điểm thưởng du lịch để nhận các quà tặng: vé máy bay, ẩm thực, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, 

dịch vụ sân bay, thư gian trong danh mục quy đổi. 

Lựa chọn 3: Dùng điểm thưởng du lịch và tiền mặt để quy đổi các quà tặng trong danh mục quy  

đổi 

Quy đổi điểm thưởng du lịch và tiền mặt để nhận các quà tặng: vé máy bay, ẩm thực, khách sạn và khu  

nghỉ dưỡng, dịch vụ sân bay, thư gian trong danh mục quy đổi. 

Yêu cầu: 

• Cần tối thiểu 1.000 điểm thưởng du lịch để quy đổi 

• Phần chênh lệch tiền mặt sẽ được ghi nợ vào tài khoản thẻ tín dụng của Quý khách 

Danh mục quy đổi 

Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây 

Thời gian quy đổi 

Việc quy đổi sẽ được hoàn tất không chậm hơn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu quy đổi. 

Danh mục áp dụng 

Tích lũy điểm thưởng du lịch được áp dụng cho tất cả các danh mục chi tiêu ngoại trừ xăng dầu và các 

hoạt động từ thiện 

Thông tin liên hệ để quy đổi 

Vui lòng liên hệ Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng (24/7) của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered 

(Việt Nam) để yêu cầu quy đổi điểm thưởng du lịch hoặc tìm hiểu thêm thông tin về điểm thưởng du 

lịch. 

• Thành phố Hồ Chí Minh : (028) 3911 0000 

• Hà Nội                             : (024) 3696 0000            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sc.com/global/av/vn-exchange-points-list.pdf

