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Chương trình Tiền thưởng  

Điều kiện tham gia 

Chương trình Tiền thưởng Thẻ Tín Dụng ANZ (sau đây gọi tắt là “Chương trình”) áp dụng cho tất cả 

Chủ Thẻ Tín Dụng ANZ Visa Chuẩn, Visa Vàng, Visa Platinum và ANZ Signature Priority Banking 

Visa Platinum (sau đây gọi tắt là “Thẻ”, và tài khoản được mở tương ứng với Thẻ gọi là “Tài khoản 

thẻ”) do Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) phát hành (sau đây gọi tắt là “ANZ”). 

Tiền thưởng được phát sinh cho các Chủ Thẻ Phụ sẽ được ghi có vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng của 

Chủ Thẻ Chính và chỉ có Chủ Thẻ Chính mới được nhận Tiền thưởng. 

Nội dung Chương trình 

Loại Thẻ Tín Dụng Tiền thưởng mỗi chu kỳ sao kê* 

 

Tiền thưởng tối đa mỗi chu kỳ 

sao kê 

 

ANZ Visa Classic/ Gold 0.3% chi tiêu của Chủ Thẻ Không giới hạn 

ANZ Visa Platinum 0.4% chi tiêu của Chủ Thẻ Không giới hạn 

Tiền thưởng cộng thêm 5% 

chi tiêu của Chủ Thẻ tại các 

địa điểm ăn uống vào cuối 

tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) 

Tối đa 300.000 đồng với 

mức chi tiêu tối thiểu 

10.000.000 đồng trong 

một chu kỳ sao kê 

ANZ Signature Priority 

Banking Visa Platinum 

0.5% chi tiêu của Chủ Thẻ Không giới hạn 

Tiền thưởng cộng thêm 5% 

chi tiêu của Chủ Thẻ tại các 

địa điểm ăn uống vào cuối 

tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) 

 

Tối đa 300.000 đồng với 

mức chi tiêu tối thiểu 

10.000.000 đồng trong 

một chu kỳ sao kê 

* Tiền thưởng được bút toán vào Tài khoản Thẻ Tín Dụng chỉ khi Chủ Thẻ thoả mãn các Điều khoản 

và Điều kiện của Chương trình. 

Điều khoản và Điều kiện của Chương trình 

• Chi tiêu của cả Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ đều hợp lệ cho Chương trình Tiền thưởng. Chi tiêu 

của Chủ Thẻ Phụ sẽ được tính vào chi tiêu của Chủ Thẻ Chính. Những giao dịch hợp lệ cho Chương 

trình Tiền thưởng bao gồm các giao dịch mua sắm nội địa và quốc tế sử dụng Thẻ Tín Dụng. Các giao 

dịch rút tiền mặt,Trả Góp Ưu Đãi, Tiền Mặt Linh Hoạt và những loại phí khác, bao gồm nhưng không 
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giới hạn, phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều 

chỉnh ghi nợ và phí trả chậm sẽ không được tính vào tổng chi tiêu của Chương trình Tiền thưởng. 

• Tiền thưởng tích lũy từ Tài khoản Thẻ sẽ (i) bị mất quyền nhận và/hoặc (ii) không được bút toán khi 

Tài khoản Thẻ bị đóng hoặc, theo đánh giá của ANZ, đang ở trong tình trạng tín dụng xấu, hoặc Thẻ 

Tín Dụng đã hết hạn hay bị ngừng hiệu lực hay Chủ Thẻ đã vi phạm Các Điều Khoản và Điều Kiện 

Thẻ Tín Dụng ANZ. Trong trường hợp này, bất kỳ khoản Tiền thưởng nào phát sinh trước hay sau khi 

Chủ Thẻ bị mất quyền nhận sẽ không được bút toán. 

• Tiền thưởng cộng thêm (dành cho Thẻ Tín Dụng ANZ Visa Platinum và ANZ Signature Priority 

Banking Visa Platinum) sẽ được tính dựa vào chi tiêu tại các địa điểm ăn uống vào cuối tuần (Thứ 

Bảy và Chủ Nhật) trong một chu kỳ Bảng Sao Kê. Những giao dịch được thực hiện tại các địa điểm 

ăn uống vào dịp cuối tuần sẽ được coi là những giao dịch hợp lệ dựa vào mã địa điểm ăn uống được 

cung cấp bởi Visa và được bút toán thành công vào Tài Khoản Thẻ Tín Dụng trong chu kỳ Bảng Sao 

Kê. 

• ANZ, theo quyết định của mình, có thể thu hồi hoặc hủy bỏ bất cứ khoản Tiền thưởng nào nếu chi 

tiêu của Chủ Thẻ được cho là không thoả mãn điều kiện Chương trình. 

• ANZ, theo quyết định của mình, có thể chấm dứt Chương trình Tiền thưởng vào bất cứ lúc nào. 

Những giao dịch phù hợp với Chương trình Tiền thưởng thực hiện trước thời điểm thông báo chấm 

dứt được gửi vẫn được điều chỉnh theo nội dung Chương trình Tiền thưởng này. Những giao dịch diễn 

ra sau thời điểm thông báo chấm dứt sẽ không được điều chỉnh theo nội dung Chương trình Tiền 

thưởng. 

• Nếu Tài khoản Thẻ Tín Dụng của Chủ Thẻ Chính bị chấm dứt vì bất cứ lý do nào và vào bất kỳ thời 

điểm nào, kể cả chấm dứt bởi Chủ Thẻ Chính hay bởi ANZ, thì Chủ Thẻ Chính và (các) Chủ Thẻ Phụ 

sẽ ngay lập tức không được xem xét tham gia Chương trình Tiền thưởng và tất cả các khoản Tiền 

thưởng tích lũy và chưa được bút toán sẽ tự động bị hủy bỏ. 

• ANZ, theo quyết định của mình, có thể thu hồi, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ khoản Tiền thưởng nào 

hoặc sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện này mà ANZ cho là phù hợp và 

thông báo trước với Chủ Thẻ và các Chủ Thẻ sẽ bị ràng buộc bởi các sửa đổi và bổ sung này. 

 

 


