
 

Chương trình khuyến mại hoàn tiền và quà tặng dành cho chủ thẻ ghi 
nợ ANZ Visa 

Điều khoản và ñiều kiện của chương trình khuyến mại ñược cung cấp bởi ngân hàng TNHH Một 
Thành Viên ANZ (Việt Nam) (sau ñây gọi là “ANZ”). 

 

1. Tên chương trình: Rộn ràng lễ hội cùng quà tặng từ thẻ Ghi nợ ANZ Visa 
 

2. Thời hạn chương trình: 01/12/2015 – 31/01/2016. 
 

3. Phạm vi áp dụng chương trình khuyến mại:  
 

• Đối với chương trình hoàn tiền: Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ Ghi nợ ANZ Visa ñược phát 
hành bởi Ngân hàng ANZ Việt Nam và liên kết vào tài khoản Việt Nam ñồng. 

• Đối với chương trình nhận giải thưởng vali: Áp dụng cho toàn bộ chủ thẻ Ghi nợ ANZ 
ñược phát hành bởi Ngân hàng ANZ Việt Nam.  

 

4. Nội dung chương trình: 
 

• Giải thưởng 1: Hoàn tiền 500,000 ñồng cho mỗi tháng ñạt mức chi tiêu trên thẻ ghi nợ 
ANZ Visa từ 10,000,000 ñồng Việt Nam và tối thiểu 5 giao dịch trong tháng 12/2015 
hoặc tháng 1/2016.  

• Giải thưởng 2: Năm (05) chủ thẻ Ghi nợ ANZ Visa có tổng chi tiêu cao nhất sẽ nhận 
ñược bộ 2 vali kéo cao cấp Eddas (1 vali kéo xách tay 20 inch và 1 vali kéo ký gửi 25 
inch) trị giá 4,500,000 ñồng Việt Nam. 

 
 

5. Điều kiện chi tiết của chương trình khuyến mại: 
 

• Để tham gia chương trình, chủ thẻ nhắn tin theo cú pháp ANZVD ñến 8069 ñể ñăng ký. 
Tin nhắn ñược xem là ñăng ký thành công khi số ñiện thoại gửi tin nhắn ñã ñược ñăng 
ký tại ANZ. 

• Tin nhắn ñăng ký tham gia chương trình ñược thực hiện trong tháng 12/2015 sẽ ñược 
tính là tham gia cho tháng 12/2015 và tháng 01/2016 của chương trình. Tin nhắn ñăng 
ký ñược thực hiện trong tháng 01/2016 sẽ ñược tính là tham gia chương trình trong 
tháng 01/2016.  

• Giao dịch hợp lệ ñược tính trong tổng chi tiêu phải là giao dịch cà thẻ tại các ñiểm chấp 
nhận thẻ (POS) và giao dịch thanh toán trực tuyến. Giao dịch tiền mặt không ñược tính 
trong tổng chi tiêu ñể ñược nhận tiền thưởng hoặc quà tặng.  

• Mỗi chủ thẻ ñược nhận mức tiền thưởng tối ña là 1,000,000 ñồng Việt Nam. 
• Thời gian thực hiện giao dịch, thời hạn bút toán và mức hoàn tiền ñược minh họa trong 

bảng sau: 
 

Thời gian thực hiện 
giao dịch 

Thời hạn bút 
toán Mức chi tiêu 

Số giao dịch 
tối thiểu 

Tiền thưởng Tổng tiền hoàn 
tối đa 

1/12/15  - 31/12/15 10/01/2016 10,000,000 5 500,000 
1,000,000 

1/1/16 - 31/1/16 10/02/2016 10,000,000            5 500,000 



 

• Tiền thưởng sẽ ñược chuyển vào tài khoản Việt Nam ñồng liên kết với thẻ Ghi nợ ANZ 
Visa trong vòng 20 ngày làm việc sau khi kết thúc mỗi giai ñoạn chi tiêu của chương 
trình.  

• Chủ thẻ trúng giải thưởng vali sẽ ñược thông báo qua tin nhắn trong vòng 20 ngày làm 
việc sau khi kết thúc chương trình. Chủ thẻ sẽ nhận quà tặng tại chi nhánh ANZ ñăng 
ký. Nếu có hơn 5 khách hàng có cùng mức chi tiêu, ưu tiên sẽ ñược tính theo số lượng 
giao dịch ñược thực hiện trong thời gian diễn ra chương trình.  

• Quyết ñịnh của ANZ trên mọi quyết ñịnh liên quan ñến chương trình khuyến mại này là 
cuối cùng, chính thức và không phải thông báo trên báo chí.  

• Trong phạm vi pháp luật cho phép, ANZ có toàn quyền chấm dứt, thay ñổi hay bằng 
cách khác xử lý chương trình khuyến mại sau khi thông báo trước 3 (ba) ngày tại các 
Chi nhánh/Phòng giao dịch ANZ và/hoặc trên trang web của ANZ. ANZ sẽ không chịu 
bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân 
nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào, liên quan tới chương trình khuyến mại.  

 

Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam ("ANZ"), một công ty con của Tập đoàn Ngân Hàng 
Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand (“ANZBGL”), một ngân hàng được thành lập tại 
Australia. ANZ được thành lập và cấp phép tại Việt Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn. ANZ 
không phải là tổ chức được phép nhận tiền gửi 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. ANZBGL không 
chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của ANZ. 

 

 

 

 
 


