
ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH CHUNG 

VỀ DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY DRAGON PASS 

Khi chủ thẻ đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay có nghĩa là chủ thẻ đã chấp nhận các 

điều kiện điều khoản điều kiện dưới đây và chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản điều kiện này. 

Điều 1. Giải thích từ ngữ: 

- ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu 

- DragonPass: Công ty DragonPass Apac Pte. Ltd, công ty cung cấp dịch vụ phòng chờ cao cấp tại 

các sân bay. 

- Dịch vụ Phòng chờ sân bay Dragon Pass: Dịch vụ phòng chờ 

Điều 2. Một số thông tin liên quan đến Dịch vụ phòng chờ: 

Dịch vụ phòng chờ sân bay của DragonPass bao gồm:  

 Các tiện nghi phục vụ chủ thẻ như chỗ ngồi, truy cập mạng internet không dây, báo và tạp chí, 

các tiện nghi hỗ trợ kết nối máy tính, sử dụng Phòng họp; 

 Phục vụ thức ăn nhẹ và đồ uống trừ trường hợp có quy định riêng của ban quản lý phòng chờ.  

Các tiện nghi và dịch vụ nêu trên được áp dụng đối với tất cả các hạng vé và hãng hàng không 

trên toàn thế giới. Tiện nghi giữa các phòng chờ có sự khác nhau nên Chủ thẻ có thể sử dụng các 

dịch vụ tiêu chuẩn khác nhau tại các phòng chờ khác nhau. 

Điều 3. Đối tượng khách hàng và điều kiện đươc hưởng ưu đãi: 

3.1 Đối tượng khách hàng: 

- Dịch vụ được triển khai trên cơ sở hợp tác với DragonPass, Công ty cung cấp dịch vụ phòng 

chờ cao cấp tại các sân bay trên toàn thế giới.  

- ACB cung cấp dịch vụ phòng chờ cho các đối tượng khách hàng như sau: 

 Khách hàng tham gia ngân hàng Ưu tiên là Chủ thẻ ghi nợ quốc tế ACB Privilege Visa 

Platinum  

 Khách hàng không tham gia ngân hàng Ưu tiên là Chủ thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa 

Signature. 

3.2 Điều kiện được hưởng ưu đãi: 

- Khách hàng là chủ thẻ chính còn hiệu lực ; 

- Thẻ của chủ thẻ đang trong tình trạng không bị khóa (status “Card OK”) trên hệ thống của 

ACB. 

- Một khách hàng tương ứng với số CMND/CCCD/Hộ chiếu và thẻ ACB còn hiệu lực chỉ được 

xét cấp tương ứng một Thẻ điện tử Dragon Pass. 

- Trường hợp hệ thống của ACB ghi nhận thẻ của Chủ thẻ đã bị đóng/ hủy/ hết hạn/ đã được 

cấp số thẻ mới: Chủ thẻ sẽ bị tạm dừng quyền sử dụng Dịch vụ phòng chờ. Chủ thẻ cần đăng 

ký lại việc sử dụng dịch vụ phòng chờ theo các bước hướng dẫn tại Mục 6 – Bản điều khoản 

này. 

- Chủ thẻ đồng ý rằng, thông tin, dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống của ACB là căn cứ để 

ACB quản lý Dịch vụ với Chủ thẻ. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của chủ thẻ 

- Chủ thẻ không phải trả phí thành viên DragonPass hàng năm. 

- Chủ thẻ được quyền sử dụng dịch vụ phòng chờ mà không phải trả phí sử dụng trong phạm vi số 

lượt miễn phí được tặng theo chính sách quy định của ACB từng thời kỳ. Và Chủ thẻ chỉ được sử 

dụng lượt phòng chờ miễn phí khi hệ thống Dragon Pass cập nhật dữ liệu thông tin số lượt ưu đãi 

(lượt còn lại) của chủ thẻ tại thời điểm chủ thẻ truy cập dữ liệu phòng chờ. 

- Quyền sử dụng lượt ưu đãi phòng chờ mà không phải trả phí chỉ có hiệu lực trong mỗi quý (đối 

với chủ thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Signature) và trong một (01) năm kể từ ngày kích hoạt số 



thẻ thành viên DragonPass (đối với chủ thẻ ghi nợ quốc tế ACB Privilege Visa Platinum dành 

cho Hội viên Ngân hàng ưu tiên). 

- Trong trường hợp, chủ thẻ sử dụng Dịch vụ phòng chờ nhiều hơn số lượt được ACB tặng miễn 

phí, chủ thẻ phải thanh toán trực tiếp phí dịch vụ cho các lượt sử dụng dịch vụ vượt theo biểu phí 

quy định tại Phòng chờ.  

- Do tiện nghi giữa các phòng chờ khác nhau nên Chủ thẻ cần tuân thủ các quy định của các Phòng 

chờ và trong một số trường hợp, Chủ thẻ có thể phải trả thêm phí dịch vụ phát sinh theo tiêu chuẩn 

dịch vụ của mỗi Phòng chờ và thời gian sử dụng dịch vụ tối đa là ba (03) giờ. 

- Trường hợp, Chủ thẻ sử dụng lượt ưu đãi theo chính sách tặng lượt của ACB nhưng Phòng chờ 

yêu cầu phải trả thêm phí, Chủ thẻ phải thông báo ACB trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ 

ngày thanh toán phí sử dụng dịch vụ, đồng thời phải cung cấp các chứng từ ACB yêu cầu để ACB 

xem xét vv hoàn phí. ACB không có trách nhiệm hoàn phí trong trường hợp ACB xem xét yêu 

cầu hoàn phí của chủ thẻ là không hợp lý. . 

Các chi phí khác (nếu có), phát sinh do ý muốn của Chủ thẻ nhằm sử dụng các dịch vụ khác ngoài 

chuẩn dịch vụ phòng chờ, sẽ không thuộc trách nhiệm thanh toán của ACB. 

- Trường hợp, Chủ thẻ dẫn người thân đi kèm, tùy theo loại thẻ ACB mà chủ thẻ sử dụng, lượt sử 

dụng áp dụng cho người thân chủ thẻ như sau:  

 Đối với Thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum của Khách hàng ưu tiên: Số lượt sử dụng 

của người thân đi kèm được trừ vào số lượt ưu đãi miễn phí của Chủ thẻ được ghi nhận trên 

hệ thống ACB; 

 Đối với Thẻ tín dụng ACB Visa Signature của Khách hàng không tham gia Ngân hàng ưu 

tiên: Số lượt sử dụng của người thân đi kèm không được trừ vào số lượt ưu đãi miễn phí của 

Chủ thẻ được ghi nhận trên hệ thống ACB. Chủ thẻ phải thanh toán trực tiếp cho Phòng chờ 

tất cả các phí phụ trội phải thông qua Thẻ tín dụng ACB.  

- Chủ thẻ đồng ý cho ACB cung cấp thông tin của Chủ thẻ cho công ty Dragon Pass, các phòng 

chờ trong hệ thống, các đối tác và tổ chức thanh toán thẻ…mà ACB cho là phù hợp nhằm mục 

đích phục vụ cho chủ thẻ trong việc thực hiện các giao dịch thuộc danh mục cung cấp dịch vụ của 

đối tác.  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của ACB 

- ACB chịu trách nhiệm trả phí thành viên và số lượt ưu đãi theo chính sách tặng lượt của ACB mà 

chủ thẻ đã sử dụng định kỳ hàng tháng/hàng năm; 

- ACB không phải là nhà cung cấp dịch vụ phòng chờ sân bay, vì vậy ACB không chịu trách nhiệm 

tiếp nhận giải quyết các thắc mắc, khiếu nại cũng như các thiệt hại của chủ thẻ liên quan đến 

những dịch vụ tại Phòng chờ mà không do lỗi của ACB. 

- ACB có  quyền cung cấp thông tin của Chủ thẻ cho công ty Dragon Pass, các phòng chờ trong hệ 

thống, các đối tác và tổ chức thanh toán thẻ…mà ACB cho là phù hợp nhằm mục đích phục vụ 

cho chủ thẻ trong việc thực hiện các giao dịch thuộc danh mục cung cấp dịch vụ của đối tác. 

- Mọi quyết định của ACB liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ là cuối cùng, chính thức và không 

phải thông báo. ACB được quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung của bản Điều kiện giao dịch 

chung này phù hợp với chính sách của ACB và chính sách hợp tác giữa ACB và DragonPass từng 

thời kỳ được công bố công khai trên website chính thức của ACB (www.acb.com.vn) và chủ thẻ 

có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cấp nhật thay đổi. Chủ thẻ được xem là chấp nhận các nội 

dung thay đổi của Bản điều khoản và điều kiện này nếu kể từ thời điểm thay đổi Chủ thẻ vẫn tiếp 

tục sử dụng dịch vụ, Chủ thẻ được đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với 

những nội dung thay đổi bằng cách thông báo bằng văn bản đến ACB trong thời hạn 3 ngày kể 

từ thời điểm thay đổi. 

- Trong phạm vi pháp luật cho phép, ACB có toàn quyền đơn phương chấm dứt, thay đổi, điều 

chỉnh Dịch vụ sau khi thông báo trước ba (03) ngày tại website acb.com.vn của ACB. 

 

 



Điều 6. Quy trình sử dụng Dịch vụ: 

- Bước 1: Chủ thẻ tải ứng dụng ACB LifeStyle về điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành IOS 

hoặc Android và thực hiện các nội dung sau: 

 Đăng nhập chương trình ACB Blue Rewards bằng Tên và mật khẩu của ACB Online của 

Chủ thẻ. Truy cập chương trình “Phòng chờ sân bay” và “Sử dụng ngay” để đăng ký thành 

viên mới 

 Chủ thẻ nhập số Chứng minh nhân dân/ Căn cước Công dân/ Hộ Chiếu đã đăng ký với ACB 

tại tính năng “Phòng chờ sân bay”. 

 Đánh dấu tích vào Ô “tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản của chương 

trình Dịch vụ phòng chờ sân bay”.  

- Bước 2: Sau khi nhập thông tin, hệ thống ACB sẽ tự động kiểm tra các thông tin chủ thẻ đã cung 

cấp nêu trên nhằm xác định đúng thông tin Chủ thẻ. Nếu thông tin nhập là chính xác, Chủ thẻ sẽ 

sở hữu một Thẻ điện tử DragonPass (“Thẻ thành viên”) trên ứng dụng ACB LifeStyle. 

- Bước 3: Chủ thẻ kiểm tra “Số lượt miễn phí” được hiển thị trên Thẻ điện tử để sử dụng.  

- Bước 4: Chủ thẻ phải xuất trình Thẻ thành viên điện tử trên ứng dụng ACB LifeStyle, QR code, 

cùng với CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ lên máy bay tại quầy lễ tân của phòng chờ tại bước check-in để 

được sử dụng Dịch vụ phòng chờ của DragonPass. 

Danh sách các phòng chờ gần nhất, các phòng chờ theo thành phố, quốc gia, lịch sử sử dụng phòng chờ 

của Chủ thẻ được liệt kê ở tính năng “Phòng chờ sân bay” trên ứng ựng ACB LifeStyle. 

Điều 7. Một số lưu ý khi sử dụng Dịch vụ: 

Khi sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay của DragonPass, Chủ thẻ đồng ý rằng: Các phòng chờ chỉ có thể 

được sử dụng tùy thuộc vào thời gian hoạt động của mỗi phòng chờ và việc sử dụng phòng chờ có thể bị 

giới hạn hoặc bị từ chối nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:  

(i)       Phòng chờ đang trong tình trạng đầy hoặc sắp đầy chỗ;  

(ii) Có chuyến bay bị trì hoãn;  

(iii) Chủ thẻ không thể chứng minh tư cách thành viên;  

(iv) Tên chủ thẻ trên hộ chiếu không khớp với tên trên Thẻ thành viên đã đăng ký với 

DragonPass; 

(v) Theo các quy định mà theo đó Phòng chờ được quyền từ chối hay  

(vi) Bất kỳ lý do hợp lý nào ngoài dự kiến của phòng chờ theo chính sách, quyết định của 

DragonPass từng thời kỳ.  

 


