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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN 

 

1. Tên chương trình: Ưu đãi vali Eddas sành điệu khi đăng ký thẻ tín dụng ANZ 

 

2. Thời hạn chương trình:  01/08/2015 – 14/08/2015. 

 

3. Phạm vi áp dụng chương trình khuyến mãi: Cho toàn bộ chủ thẻ tín dụng mới 

của ANZ bao gồm: Thẻ Tín dụng chuẩn, Thẻ Tín dụng vàng, Thẻ Tín dụng Platinum, thẻ 

tín dụng Travel Platinum, được cấp bởi ANZ Việt Nam. 

 

4. Nội dung chương trình 

1/ Ưu đãi khi mở thẻ tín dụng ANZ Chuẩn: Nhận ngay vali Eddas 20” trị giá 2 triệu 

đồng (chỉ áp dụng cho các khách hàng đăng ký mở thẻ qua trang web ANZ và nhắn tin 

đến 8069) 

2/ Ưu đãi khi mở thẻ tín dụng ANZ Chuẩn & Vàng: Nhận ngay vali Eddas 20” trị 

giá 2 triệu đồng  

3/ Ưu đãi khi mở thẻ tín dụng ANZ Platinum, ANZ Travel Platinum: Nhận ngay 

vali Eddas 25” trị giá 2.5 triệu đồng  

4/ Ưu đãi hoàn phí thường niên cho chủ thẻ tín dụng ANZ Phụ nếu có ít nhất 1 giao 

dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 

 

5. Điều kiện chi tiết của chương trình khuyến mãi 

 Chủ thẻ Chính đủ điều kiện được định nghĩa là phải hoàn tất & nộp đầy đủ hồ sơ yêu 

cầu đến hết ngày 14/08/2015, kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày kề từ ngày phát hành 

thẻ & thanh toán phí thường niên trong chu kỳ sao kê đầu tiên 

 

 Chương trình Ưu đãi này không áp dụng Thẻ Tín Dụng cho nhân viên ANZ, khách hang 

SPB và các chương trình khuyến mãi đã được hoàn phí thưởng niên năm đầu tiên. 

 

 Phí thường niên cho chủ thẻ Phụ sẽ được hoàn trong tháng 10/2015 

 

 ANZ sẽ gửi Thư Thông Báo đến Chủ thẻ Chính đủ điều kiện qua Email theo địa chỉ liên 

lạc đã được đăng kí với ANZ. ANZ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Thư Thông 

Báo không đến được Khách hàng do khách hàng cung cấp sai thông tin liên lạc hoặc 

trong những trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của ANZ. 
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 Thư Thông Báo không được chuyển nhượng hoặc quy đổi tiền mặt. Việc quy đổi Quà 

tặng phải được thực hiện trong hai (02) tuần kể từ ngày phát hành Thư Thông Báo 

trong tháng 10 (“Thời gian Quy đổi”). Đồng thời, Chủ thẻ Chính phải trình Thư Thông 

báo của ANZ và chứng minh nhân dân hoặc Hộ Chiếu tại địa điểm chỉ định được ghi 

nhận trên Thư Thông Báo. 

 

 Mỗi Chủ thẻ Chính chỉ được nhận một (01) sản phẩm duy nhất trong suốt chương trình 

khuyến mãi (không áp dụng cho Chủ thẻ Phụ). 

 

 Chủ thẻ sẽ được xem là không hợp lệ nếu Thẻ Tín Dụng ANZ trở thành nợ xấu, gian 

lận, vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian các chương trình 

diễn ra và vào các thời điểm hoàn trả thưởng hoặc nếu Thư Thông Báo không còn giá 

trị. 

 

 Chủ thẻ Chính không được đóng thẻ trong vòng 06 tháng kế từ ngày mở thẻ hoặc 

trong trường hợp phát sinh nợ xấu, ANZ có toàn quyền lấy lại số tiền của sản phẩm 

(theo giá bán lẻ). Số tiền này sẽ được tính vào bất kỳ tài khoản nào của khách hàng 

mở tại ANZ. 

 

 Trong phạm vi pháp luật cho phép, ANZ có toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng 

cách khác xử lý chương trình khuyến mãi sau khi thông báo trước 03 (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 mãi. 

 

 Bất cứ tranh cãi liên quan đến chất lượng sản phẩm sẽ được giải quyết trực tiếp giữa 

chủ thẻ và cửa hàng. 

 

 Mọi quyết định của ANZ liên quan đến các chương trình khuyến mãi này là cuối cùng, 

chính thức và không phải thông báo. 

 

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. 


