
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) 

Chữ ký khách hàng:

(*) Hồ sơ đính kèm: sao y bản chính CMND/Passport

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Tên nhân viên thực hiện:

Mã số nhân viên
thực hiện:

Chữ ký và tên
người thực hiện:

Chữ ký và tên 
người phê duyệt:

Họ tên (như trên CMND):

Số CMND/Hộ chiếu:

Số điện thoại liên lạc:

Số Thẻ tín dụng:

Số tiền yêu cầu:
Khoản vay được chấp thuận có thể khác với Số tiền yêu cầu và sẽ được thể hiện trong thư 
chấp thuận.

Mục đích của khoản vay:

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TẠM ỨNG TIỀN MẶT LINH HOẠT

Ngày nộp hồ sơ: / /

Giấy đề nghị tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt Thẻ Tín Dụng ANZ

x

Tôi, người ký tên dưới đây bằng Đơn đề nghị này:
(a) yêu cầu được Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) 
     (“ANZ”) cho tạm ứng số tiền theo chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt 
     với lãi suất và thời hạn trả góp như sau:

• Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần.
• Phí chuyển đổi tham gia trả góp được tính là VNĐ 400.000 trên mỗi giao dịch chuyển đổi. 
• Phí thanh toán trước hạn là 2% trên số tiền đã tạm ứng, và sẽ phải trả khi một gói tạm ứng 
      được thanh toán hết trước thời hạn đã định hoặc bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, như đã được 
      đề cập tại Điều Khoản và Điều Kiện chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt.

(b)  yêu cầu ANZ chuyển Khoản Tạm Ứng này đến:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Tên Ngân hàng:

Địa chỉ Ngân hàng: 

21% một năm cho kỳ hạn 12 tháng

21% một năm cho kỳ hạn 24 tháng

21% một năm cho kỳ hạn 36 tháng

x

x

Đúng Sai

1. Chủ thẻ

2. Hồ sơ được nộp

3. Chi tiết người hưởng lợi được xác nhận

Quyết định: 

Số tiền được chấp thuận:

Ngày được chấp thuận: / /

VND

1.   Chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính ANZ đáp ứng 
những điều kiện do ANZ toàn quyền quyết định.

2.   Nếu quý khách đủ điều kiện tham gia chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt, bằng 
cách ký Đơn đề nghị tham gia chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt, quý khách có 
thể yêu cầu ANZ  chuyển một khoản tiền bằng Đồng Việt Nam vào một tài khoản của 
quý khách tại Việt Nam theo các điều kiện được nêu trong điều kiện và điều khoản này. 
ANZ có toàn quyền chấp nhận hay từ chối yêu cầu mà không phải cung cấp lý do.

3.   Mức tạm ứng cao nhất mà quý khách có thể yêu cầu và được ANZ chấp nhận thông qua 
chương trình tạm ứng tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt (“Khoản Tạm Ứng”) không được 
vượt quá 90% hạn mức cho phép trên tài khoản thẻ tín dụng của quý khách tại thời điểm 
ANZ cấp khoản tạm ứng, đã bao gồm hạn mức đã được tăng tạm thời (nếu có).

4.   Toàn bộ Phí chuyển đổi tham gia trả góp trả trước do ANZ quy định sẽ được ghi nợ vào 
tài khoản thẻ tín dụng của quý khách và số tiền này là không hoàn lại vì bất kỳ lý do nào.

5.   Trong giới hạn pháp luật cho phép, ANZ được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn 
thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra cho quý khách do chậm trễ trong việc xử lý chuyển 
khoản tạm ứng.

6.   Quý khách phải thanh toán cho Khoản Tạm Ứng cùng với tiền lãi tương ứng dưới hình 
thức trả góp theo thời hạn quý khách đã lựa chọn trên Đơn đề nghị tham gia chương 
trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt và như được ANZ quyết định và đồng ý (mỗi khoản trả 
góp được gọi là “Khoản Trả Góp”). Tại thời điểm ANZ cấp Khoản Tạm Ứng, Hạn Mức thẻ 
tín dụng còn lại của quý khách sẽ giảm tương ứng với Khoản Tạm Ứng cộng với Phí 
chuyển đổi tham gia trả góp của nó, nhưng sẽ được tăng tuần hoàn trở lại tương ứng 
bằng từng Khoản Trả Góp mà ANZ nhận được.

7.   Quý khách không thể thay đổi thời hạn trả góp cho gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt đã 
chọn sau khi nộp Đơn đề nghị tham gia chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt. 

8.   Mỗi Khoản Trả Góp sẽ được ghi nợ vào tài khoản thẻ tín dụng của quý khách và sẽ được 
tính trong số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng của thẻ tín dụng của quý khách (“Khoản 
Thanh Toán Tối Thiểu”) cho đến khi khoản tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt được thanh toán 
hết hay thời hạn của khoản tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt kết thúc. Các Khoản Trả Góp 
phải trả sẽ được thể hiện trong Bảng sao kê hàng tháng của thẻ tín dụng của quý khách 
và phải được thanh toán theo Điều Khoản và Điều Kiện Chương trình tạm ứng Tiền Mặt 
Linh Hoạt và Hợp Đồng cấp Thẻ Tín Dụng ANZ (như được định nghĩa trong Giấy Đề Nghị 
Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ).

9.   Quý khách phải thanh toán Khoản Thanh Toán Tối Thiểu trước hoặc vào ngày đến hạn 
như thể hiện trên Bảng sao kê hàng tháng của tài khoản thẻ tín dụng, nếu không quý 
khách sẽ phải thanh toán cho ANZ phí trả chậm, theo quyết định bởi ANZ. Nếu khách 
hàng không thanh toán Khoản Thanh Toán Tối Thiểu hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản 
nào trong Hợp Đồng cấp thẻ Tín Dụng ANZ, gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt của quý 
khách sẽ bị hủy.

10. Đối với Khoản Tạm Ứng quý khách được hưởng mức lãi suất ưu đãi do ANZ quyết định 
(“Lãi Suất Ưu Đãi”). Ngoài Khoản Tạm Ứng, Lãi Suất Ưu Đãi không áp dụng cho bất kỳ dư 
nợ nào khác trên tài khoản thẻ tín dụng của quý khách.

11. Lãi Suất Ưu Đãi áp dụng từ ngày Ngân Hàng thực hiện chuyển Khoản Tạm Ứng đến ngày 
Khoản Tạm Ứng được thanh toán hết hoặc khi thời hạn trả góp kết thúc, tùy ngày nào 

sớm hơn. Sau ngày kết thúc thời hạn trả góp, mức lãi suất rút tiền mặt thông thường đối 
với thẻ tín dụng sẽ được áp dụng đối với bất kỳ dư nợ trả góp hoặc dư nợ còn lại nào chưa 
thanh toán hết.

12. Ngân hàng có quyền áp dụng phí thanh toán trước hạn không hoàn lại, phí này sẽ được 
ghi nợ vào tài khoản thẻ tín dụng của quý khách và trở nên đến hạn và phải trả ngay lập 
tức, khi:

     (i) gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt bị hủy do tài khoản thẻ tín dụng bị chấm dứt 
(việc chấm dứt này có thể do quý khách hay ANZ tiến hành). Trong trường hợp 
này, ngoài phí thanh toán trước hạn thì tất cả các khoản dư nợ trả góp nào chưa 
thanh toán sẽ trở nên đến hạn và phải trả ngay lập tức; hay

    (ii) quý khách thanh toán toàn bộ một gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt trước thời 
hạn. Để tránh nhầm lẫn, phí thanh toán trước hạn vẫn được áp dụng mặc dù sau 
đó quý khách hủy lệnh thanh toán trước hạn của mình.

13. Khi khách hàng thực hiện thanh toán cho thẻ tín dụng, các khoản tiền thanh toán sẽ được 
thực hiện theo thứ tự quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ.

14. Sau khi Khoản Trả Góp được quy định hàng tháng được thanh toán hết theo kỳ hạn đã 
đăng ký hoặc khi thời hạn trả góp cho gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt kết thúc, khoản tiền 
tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt còn lại sẽ được chuyển sang áp dụng mức lãi suất chuẩn 
thông thường đối với giao dịch rút tiền mặt của Thẻ tín dụng ANZ.

15. Điều Khoản và Điều Kiện Chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt cùng với Đơn đề nghị 
tham gia chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt và Hợp Đồng cấp Thẻ Tín Dụng ANZ, 
cấu thành hợp đồng duy nhất giữa quý khách và ANZ liên quan đến Thẻ Tín Dụng ANZ. 
Bằng cách ký vào Đơn đề nghị tham gia chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt, quý 
khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này, bao gồm 
cả Điều Khoản và Điều Kiện Chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt.

16. Trừ khi có những quy định khác, trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa những 
điều khoản này với Các Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ, thì những Điều Khoản 
và Điều Kiện Chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt sẽ được ưu tiên áp dụng trong 
trường hợp liên quan đến gói tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt.

17. ANZ có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình tạm ứng Tiền 
Mặt Linh Hoạt và quý khách sẽ chịu ràng buộc bởi quyết định cuối cùng của ANZ.

18. ANZ có quyền bổ sung, sửa đổi, thay thế bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản và Điều 
Kiện Chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt, Khoản Trả Góp, những khoản phí áp dụng 
cho tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt, kỳ hạn và bất kỳ chi tiết nào của khoản tạm ứng Tiền Mặt 
Linh Hoạt của khách hàng bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo trước, quý khách sẽ 
chịu ràng buộc bởi những thay đổi đó từ ngày mà ANZ quyết định.

19. Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) ("ANZ") là một công ty con của Tập đoàn 
Ngân Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand ("ANZBGL"). ANZBGL là một tổ 
chức được phép nhận tiền gửi (Ngân Hàng) theo luật pháp Australia. ANZ được thành lập 
và cấp phép tại Việt Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn và không phải là một Ngân 
Hàng theo luật pháp Australia. Các khoản tiền gửi hay trách nhiệm của ANZ không phải là 
các khoản tiền gửi và trách nhiệm của ANZBGL hoặc các công ty khác thuộc tập đoàn, 
đồng thời ANZBGL và các công ty thuộc tập đoàn cũng không chịu trách nhiệm hay bảo 
lãnh cho ANZ.

Bằng cách ký vào phần dưới đây, tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều 
Khoản và Điều Kiện chương trình tạm ứng Tiền Mặt Linh Hoạt. Tôi xác nhận rằng Khoản 
Tạm Ứng này tuân theo tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện chương trình tạm ứng Tiền 
Mặt Linh Hoạt cũng như các Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ. Thông qua 
Đơn đề nghị này và việc nhận Khoản Tạm Ứng vào tài khoản của tôi như đề cập ở trên, 
tôi xác nhận khoản nợ của mình và nghĩa vụ thanh toán khoản nợ này theo các khoản 
trả góp và các loại phí khác vào ngày đến hạn như ANZ quyết định và thông báo cho 
tôi.


