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CHANNELS SERVICE SCHEDULE

1. ÁP DỤNG
1.1  Tài liệu này là một Phụ Lục Dịch Vụ như được đề cập trong Các 

Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ. Các quy 
định của Phụ Lục Dịch Vụ này được áp dụng trong trường hợp 
Ngân Hàng cung cấp Dịch Vụ tương ứng cho Khách Hàng.

1.2  Phụ Lục Dịch Vụ này bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về 
Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ. Trừ khi được định nghĩa khác 
trong Phụ Lục Dịch Vụ này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng 
trong Phụ Lục Dịch Vụ này có nghĩa như được định nghĩa trong 
Phụ Lục Định Nghĩa bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về Dịch 
Vụ Ngân Hàng của ANZ.

2.  DỊCH VỤ TRAO ĐỔI DỮ LI ÁY 
CHỦ ĐẾN MÁY CH A ANZ

  Liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến 
Máy Chủ) Của ANZ nào:

2.1  Ngân Hàng sẽ (hoặc sẽ thu xếp để một Đối Tác Dịch Vụ) cung 
cấp Dịch Vụ đó cho Khách Hàng, cho phép Khách Hàng có thể 
gửi đến Ngân Hàng, và nhận từ Ngân Hàng, thông qua Hệ 
Thống Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ, 
các thông tin liên quan đến bất kỳ (các) Tài Khoản hoặc (các) 
Dịch Vụ nào, kể cả bất kỳ các Chỉ Thị nào;

2.2  Khách Hàng cam kết cài đặt, thiết lập cấu hình và kết nối, tại cơ 
sở của Khách Hàng nơi Khách Hàng chọn tiếp nhận Dịch Vụ đó, 
các hệ thống mà Khách Hàng có thể cần để tiếp nhận Dịch Vụ 
đó;

2.3  theo yêu cầu của Khách Hàng và tùy thuộc vào việc tuân thủ 
đoạn 2.2 trên đây và 2.4 dưới đây, Ngân Hàng sẽ (hoặc thu xếp 
để một Đối Tác Dịch Vụ), vào thời điểm thuận tiện hợp lý đối với 
các bên và trước khi bắt đầu Dịch Vụ đó, thực hiện kiểm tra chấp 
nhận người sử dụng và kiểm tra kết nối mà Ngân Hàng (hoặc 
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) xét thấy phù hợp liên quan đến các hệ 
thống được mô tả tại đoạn 2.2 ở trên;

2.4 Khách Hàng cam kết sẽ:
(a)  cho phép Ngân Hàng hoặc, nếu phù hợp, Đối Tác Dịch Vụ và các 

nhân viên tương ứng tiếp cận cơ sở và các hệ thống và bất kỳ 
phần cứng, phần mềm, liên kết mạng, kết nối, nguồn cấp điện 
và các trang thiết bị khác theo yêu cầu của Ngân Hàng hoặc Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ; và

(b)  cung cấp tất cả các thông tin mà Ngân Hàng hoặc Đối Tác Dịch 
Vụ yêu cầu,

 cho các mục đích của đoạn 2.3 ở trên;
2.5  Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc theo dõi và xác 

minh tính chính xác và hoàn chỉnh của tất cả các thông tin mà 
Khách Hàng gửi hoặc nhận thông qua Hệ Thống Trao Đổi Dữ 
Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ, kể cả tính chính xác và 
hoàn chỉnh của bất kỳ Chỉ Thị hoặc thông tin nào khác mà 
Khách Hàng gửi đến Ngân Hàng bằng cách sử dụng Hệ Thống 
Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ.  Khách 
Hàng đồng ý thông báo cho Ngân Hàng ngay lập tức nếu Khách 
Hàng biết được bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không 
hoàn chỉnh nào; 

2.6 Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng:
(a)  Ngân Hàng có thể căn cứ vào, và như được ủy quyền bởi Khách 

Hàng, bất kỳ thông tin nào mà Ngân Hàng nhận được thông 
qua Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của 
ANZ có kèm theo, hoặc được gửi sau khi nhập, Mã Người Sử 
Dụng hợp lệ (một “Thông Điệp Được Phép”); ; 

(b)  Ngân Hàng không có nghĩa vụ xác minh nguồn gốc cũng như 
danh tính của người gửi Thông Điệp Được Phép;

(c) mọi Thông Điệp Được Phép đều không thể hủy ngang; và

(d)  nếu Ngân Hàng hành động theo bất kỳ Thông Điệp Được Phép 
nào, Khách Hàng sẽ chịu ràng buộc bởi hành động đó và Khách 
Hàng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản ghi nợ phát sinh nào 
được thực hiện đối với Tài Khoản hoặc bất kỳ khoản nợ hoặc 
nghĩa vụ nào khác phát sinh từ khoản ghi nợ đó, và/hoặc bất kỳ 
Tổn Thất nào mà Ngân Hàng phải chịu khi hành động theo, 
hoặc theo hình thức khác căn cứ vào, bất kỳ Thông Điệp Được 
Phép nào;

2.7  Khách Hàng cam kết bảo đảm rằng tất cả các Mã Người Sử Dụng 
chỉ được cung cấp cho các nhân viên của Khách Hàng là những 
Người Sử Dụng Được Ủy Quyền, và mỗi Người Sử Dụng Được Ủy 
Quyền đều được yêu cầu:

(a)  duy trì bảo mật và bí mật tuyệt đối Mã Người Sử Dụng của mình; 
và 

(b)  không ghi lại Mã Người Sử Dụng của mình theo bất kỳ hình thức 
bằng văn bản nào;

2.8  Khách Hàng cam kết thông báo cho Ngân Hàng ngay lập tức 
bằng điện thoại (và phải xác nhận thông báo đó bằng văn bản 
với Ngân Hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi gọi điện) nếu Khách 
Hàng tin là hoặc nghi ngờ rằng đã hoặc có thể có:

(a)  sự truy nhập hoặc sử dụng một cách phi pháp hoặc không được 
phép bất kỳ Mã Người Sử Dụng hoặc Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu 
(Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ; hoặc 

(b)  bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với thủ tục bảo mật khác do 
Ngân Hàng quy định,

  (được gọi chung là một “Cảnh Báo Bảo Mật”), và trừ khi và cho 
đến khi Khách Hàng thông báo cho Ngân Hàng theo quy định ở 
trên, Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về, và chịu ràng 
buộc bởi, bất kỳ (các) thông tin nào (kể cả tất cả các Chỉ Thị) mà 
Ngân Hàng nhận được có kèm theo, hoặc được gửi sau khi 
nhập, Mã Người Sử Dụng hợp lệ, bất kể (các) thông tin đó có 
phải do Khách Hàng đưa ra hoặc cho phép đưa ra trong thực tế 
hay không;

2.9  Sau khi Ngân Hàng nhận được thông báo được đề cập tại đoạn 
2.8 ở trên, Ngân Hàng có thể thực hiện hành động mà Ngân 
Hàng xét thấy phù hợp nhằm nỗ lực giảm nhẹ hoặc khắc phục 
Cảnh Báo Bảo Mật có liên quan, bao gồm cả việc đình chỉ việc 
Khách Hàng tiếp tục sử dụng Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu (Từ 
Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ cho đến thời điểm Cảnh Báo 
Bảo Mật đã được giải quyết.  Hành động đó có thể bao gồm việc 
Ngân Hàng đưa ra cho Khách Hàng các chỉ dẫn, đề nghị cung 
cấp thêm thông tin liên quan đến Cảnh Báo Bảo Mật và/hoặc 
yêu cầu Khách Hàng hợp tác một cách hợp lý với bất kỳ điều tra 
nào về Cảnh Báo Bảo Mật đó, và Khách Hàng đồng ý thực hiện 
từng công việc đề cập ở trên;

2.10  Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng có trách nhiệm duy trì 
bảo mật dữ liệu của mình và bảo đảm rằng dữ liệu của mình 
được sao lưu dự phòng đầy đủ.  Khách Hàng đồng ý rằng Ngân 
Hàng không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng về việc mất 
dữ liệu của Khách Hàng;

2.11  Ngân Hàng không đưa ra, và miễn trừ trách nhiệm, đối với tất cả 
các bảo đảm, cam kết, bảo lãnh, điều kiện, giao ước và cam 
đoan, kể cả các cam đoan trước hợp đồng, (được gọi chung là 
“các Tuyên Bố”), trong từng trường hợp dù là rõ ràng, theo quy 
định, ngụ ý hoặc theo hình thức khác phát sinh từ quá trình thực 
hiện, quá trình giao dịch hoặc tập quán thương mại (hoặc các 
hình thức tương đương theo pháp luật của bất kỳ vùng lãnh thổ 
nào), về Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) 
Của ANZ, bao gồm bất kỳ Tuyên Bố nào:

(a)  về khả năng có thể bán được, tính phù hợp cho một mục đích 
cụ thể nào hoặc việc sử dụng, quyền sở hữu, tính không vi 
phạm, sự đúng hạn, loại tiền, việc không có vi-rút hay mã độc 
hại hoặc phá hoại;

(b)  rằng Hệ Thống Trao Đổi Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của 
ANZ (hoặc việc truy cập bất kỳ phần nào của Hệ Thống Trao Đổi 
Dữ Liệu (Từ Máy Chủ Đến Máy Chủ) Của ANZ) sẽ không bị gián 
đoạn hoặc không bị lỗi; hoặc 

3.11

3.13

3.12

(a)

(b)

(a)

3.14

3.15

(b)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

the Customer shall (save to the extent prohibited by any 
applicable Law or regulatory obligation, contractual obligation 
or con�dentiality undertaking):
fully and promptly co-operate with any reasonable steps taken 
by the Bank to investigate and/or rectify any apparent or 
suspected breach or compromise of the security of the SWIFT 
Messaging Services which is reported under clause 3.10 or 
otherwise comes to the attention of the Bank, including 
providing such further information regarding the apparent 
breach or compromise as the Bank may reasonably request; and
promptly provide the Bank with such information as it 
reasonably requests in writing to assist the Bank in the 
performance of its obligations under any SWIFT Agreement, 
provided always that the Customer shall pay all costs of and 
incidental to the investigation, recti�cation and performance 
under this clause 3.11.
the Customer shall ensure that any Instruction included in any 
SWIFT Message sent to the Bank fully and accurately re�ects 
the advice, request, Instruction or communication intended to 
be provided to the Bank by the Customer;
the Customer authorises:
the Bank, to treat as accurate, authentic and properly 
authorised, rely upon and implement any Instruction in a 
SWIFT Message received by the Bank which originates (or 
appears to originate) from the Customer; and
the Bank to process each such Instruction, provided that, 
subject to clause 3.14, the Bank takes such steps as are 
mandated at the time by the SWIFT Documentation with a 
view to establishing that the SWIFT Message has been sent by 
the Customer; and the Customer acknowledges (and, where 
relevant, shall ensure that each other Authorised SWIFT User  
acknowledges) that the Bank is not obliged to verify such 
authorisation, authenticity or integrity, save in the case of 
manifest error or where the Bank has actual knowledge of the 
fraud;
in determining the steps to be taken with a view to 
establishing that a SWIFT Message has been sent by the 
Customer:
no regard shall be had to any steps, or any information 
provided with the SWIFT Message, which go beyond what is 
mandated at the time by the SWIFT Documentation and User 
Guides, as applicable, with a view to identifying the Customer 
as the sender of the SWIFT Message; and
the Bank is not required to make any subjective judgement as 
to the appropriateness of the SWIFT Message or any 
accompanying signature or certi�cate or otherwise;
without prejudice to clauses 3.12 and 3.14 above, the Bank is 
not obliged to act on an Instruction, or to treat an Instruction 
as accurate, authentic or authorised, if:
the SWIFT Message through which that Instruction is provided 
does not meet the requirements of the SWIFT Documentation 
or the User Guides or otherwise appears not to have been 
prepared or sent in accordance with this Service Schedule;
the Bank considers that the forwarding or execution of that 
Instruction may place the Bank in breach of any applicable 
Law, Sanction or requirement of any competent Authority; or
the Bank reasonably suspects that the SWIFT Message in which 
that Instruction was received by the Bank may not (i) fully 
and accurately re�ect an advice, request, Instruction or 
communication that the Customer or relevant Authorised 
SWIFT User intended to give to the Bank; or (ii) have been given 
in accordance with the Customer’s authorisation procedures.

1. 
1.1

1.2

APPLICATION

2. HOST-TO-HOST SERVICE

This document constitutes a Service Schedule as referred to in 
the Conditions. The provisions of this Service Schedule apply 
where the Bank provides the applicable Service to the Customer.
This Service Schedule supplements the Conditions. Unless 
de�ned in this Service Schedule, capitalised terms used in this 
Service Schedule have the meanings given to them in the 
De�nitions Schedule.  

2.1 In the circumstances where the Customer is permitted to send 
an Instruction via Host-to-Host without the need for a 
Credential, the Customer agrees it will not send any such 
Instruction in relation to an Account until it has been internally 
approved by the relevant Authorised Person appointed to use 
and operate that Account.

3. SWIFT MESSAGING SERVICE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

In connection with any SWIFT Messaging Service:
the Customer shall only send SWIFT Messages to the Bank in 
the format agreed with the Bank;
the Customer agrees that the Bank may forward the SWIFT 
Message it receives to the relevant Bank Group Member for 
processing; 
the Customer shall exercise reasonable skill and care in the use 
of the SWIFT Messaging Services;
the Customer shall monitor its use of the SWIFT  Messaging 
Services;
the Customer shall not use the SWIFT Messaging Services to 
send a SWIFT Message prohibited by applicable Law;
(except to the extent expressly agreed by the Bank) the 
Customer shall only use the SWIFT Messaging Services for its 
own con�dential internal use and, in particular, the Customer 
will not (i) grant any third party access to the SWIFT Messaging 
Services; (ii) use the SWIFT Messaging Services on behalf of, or 
for the bene�t of, any third party;
the Customer warrants and represents that it is and will 
throughout the term of the Agreement remain an Authorised 
SWIFT User;
the Customer shall, as an Authorised SWIFT User, comply with 
all requirements relating to the SWIFT Messaging Services, 
including security requirements and requirements relating to 
SWIFT Messages set out in the SWIFT Agreement and the 
SWIFT Documentation;
the Customer (i) shall at all times comply with the Bank’s 
requirements as set out in the User Guides, and such 
reasonable instructions and recommendations as the Bank 
provides to the Customer from time to time in relation to the 
use of the SWIFT Messaging Services; and (ii) con�rms that it 
has assessed the security arrangements relating to its access to 
and use of the SWIFT Messaging Services and concluded that 
they are adequate to protect its interests;
the Customer shall immediately notify the Bank if it becomes 
aware of or suspects any breach or compromise of the security 
of the SWIFT Messaging Services providing full details of the 
breach or compromise, including but not limited to the 
identity of any person responsible for the breach or 
compromise;
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3.16

3.17

3.18

3.19

(a)

(c)

(b)

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

4.1
(a)

(b)

(c)

4. MOBILE APPS
In connection with any Mobile Apps the Customer:
and the Customer’s Authorised Persons may incur data and/or 
other telecommunications usage charges from an internet 
and/or telecommunications service provider (“Data Charges”) 
for downloading, streaming or using any content accessed via 
a Mobile Device in respect of a Bank App. The Bank is not 
responsible for any Data Charges incurred by the Customer or 
the Customer’s Authorised Persons in connection with the use 
of a Bank App. The Customer must check the Customer’s 
internet or telecommunications service provider for the Data 
Charges that may apply;
acknowledges that data downloads and Bank App performance 
will vary depending on the data plan with the relevant internet 
and/or telecommunications service provider;
consents to the Customer’s Authorised Person activating 
“push noti�cations” on the Bank App and for the Bank to send 
“push noti�cations” to the Customer’s Authorised Person; and 

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

consents to the Customer’s Authorised Person accessing their 
address book on their Mobile Device within the Bank App. The 
Customer must notify the Customer’s Authorised Person that 
by consenting to access their address book on their Mobile 
Device within the Bank App, the Bank has been given authority 
to access their address book and for the Bank App to use the 
data in their address book to initiate phone calls.
The Customer acknowledges and agrees, for usage and security 
reasons:
each Bank App session will expire after a certain time of inactivity 
and the Customer’s Authorised Person will be logged out;
if the Customer’s Authorised Person exits the Bank App for any 
reason, they will be logged out; and
the Customer or the Customer’s Authorised Person may 
experience a reduced level of service on a Bank App caused by a 
third party (including without limitation an internet and/or 
telecommunications service provider).
The Customer will ensure that the Customer and the Customer’s 
Authorised Persons:
take all steps necessary to stop unauthorised use of a Bank App;
immediately notify the Bank upon becoming aware or 
suspecting that a Mobile Device with a Bank App may be lost or 
stolen or the security compromised;
only install and download approved applications on a Mobile 
Device with a Bank App other than those available from an 
application store compatible with that Mobile Device, and the 
Customer agrees that the Customer will not override the 
software lockdown on such Mobile Device (i.e. jailbreak a Mobile 
Device); and
download all new versions of the Bank App and cease use of the 
old version when noti�ed to do so from an application store.
In addition to the liability provisions set out elsewhere in the 
Agreement, the Bank is not liable for any Loss that the 
Customer may su�er as a result of any unauthorised person 
accessing and using a Bank App on any Mobile Device.
The Customer acknowledges that the Agreements are 
between the Bank and the Customer, and not the Bank App 
Distributor. The Customer is given a non-transferable licence 
to use a Bank App on the Customer’s Mobile Device in 
accordance with this Agreement and the Bank App Distributor 
rules (if any) which can be found in the application store of the 
Bank App Distributor’s terms of service.
Subject to this Agreement, the Bank is solely responsible for 
the Bank App and the Bank App Distributor is not responsible 
for the Bank App in any way. To the maximum extent 
permitted by Law, the Bank App Distributor has no warranty 
obligations whatsoever with respect to the Bank App. The 
Customer agrees that the Bank, and not the Bank App 
Distributor, is responsible for: 
addressing any claims by the Customer or a third party in 
relation to the use of the Bank App, including but not limited to 
product liability claims, claims that the Bank App fails to 
conform to legal or regulatory requirements or consumer 
protection claims;
investigating any claim that the Bank App breaches third party 
intellectual property rights, and for defending, settling or 
discharging such claim; and
maintenance and support services for the Bank App.
The Bank does not admit any liability in respect of these issues.

(a)

(b)

(c)

(a)
(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)Save to the extent prevented by applicable Law, the Bank shall 
notify the Customer without undue delay if, under this clause 
3.15, it does not forward or act on an Instruction;
in respect of the MACUG Services, the Bank will perform its 
obligations in accordance with the SWIFT Documentation. The 
Bank has the right, in its sole discretion, to determine the 
SWIFT Messaging Services available through the MACUG 
Service, set rules, service parameters and eligibility criteria for 
the MACUG Service;
the Customer acknowledges that the provision of the SWIFT 
Services is reliant on the availability of the SWIFT Messaging 
Services provided by SWIFT. Without prejudice to the Bank’s 
rights to suspend or any other rights under the Agreement, the 
Bank may suspend the Customer’s use of the SWIFT Services if:
SWIFT suspends or changes its services and products in 
accordance with the SWIFT Documentation;
suspension is necessary for the purpose of (routine or emergency) 
maintenance; or
for security or technical reasons use of the SWIFT Messaging 
Service is impossible or cannot be achieved without unreasonable 
cost to either party;
without prejudice to the Bank’s rights to terminate or any 
other rights under the Agreement, the Bank may immediately 
and without notice terminate the Customer’s use of the SWIFT 
Services if:
the Customer is no longer an Authorised SWIFT User, subject to 
any grace period for migration under the SWIFT Documents 
expiring; 
SWIFT has ceased to provide, and not resumed providing the 
SWIFT Messaging Services under the SWIFT Documentation; or
SWIFT, in exercise of its rights under the SWIFT Documentation, 
has required either the Customer or the Bank to terminate the 
SWIFT Services; and
in respect of the MACUG Service, the Customer acknowledges 
and agrees:
the Bank may request SWIFT to withdraw the Customer or 
another Authorised SWIFT User from the MACUG Service or 
terminate the MACUG Service; and
the Customer may terminate the Customer’s use of the 
MACUG Service on notice in accordance with the SWIFT 
Documentation
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4.7

4.8

4.9

4.10

The Customer must comply with all third party service 
providers terms of use (for example, software providers and 
network service providers) when using the Bank App.
The Bank has a right to withdraw or terminate the Customer’s 
use of a Bank App or part thereof if a Bank App Distributor 
terminates its licence with the Bank or ceases to perform any of 
its obligations under such licence.
A Bank App may contain open source code and the Bank may 
be required to restate certain information in relation to the 
relevant open source code. The relevant Agreement of each 
Bank App shall, if applicable, include all information related to 
the relevant open source code. 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

(a)
(b)

(c)

(a)

(b)

(a)

(b)

5. DIGITAL CERTIFICATES
In connection with any Digital Certi�cates, the Bank will 
receive applications for, process, and issue, Digital Certi�cates 
and will implement security principles designed to ensure (to 
the extent reasonably possible) that:
such access is secure from intrusion;
the systems used by the Bank (to allow such access) are and 
remain available and reliable, operate correctly and are suited 
to performing their intended functions; and
any Instruction the Customer gives the Bank to revoke any 
Digital Certi�cate is actioned as soon as reasonably 
practicable.
The Bank may continue to accept Instructions from Authorised 
Persons or via Host-to Host so long as the relevant Digital 
Certi�cate is Valid.
In addition to any other obligations the Customer has in 
relation to the Bank’s Electronic Banking Channel, the 
Customer will only use Digital Certi�cates for the Customer’s 
business, not personally and only in relation to the Services 
which allow access using Digital Certi�cates.
Digital Certi�cates provided by the Bank are subject to the 
following documents as amended from time to time which the 
Bank and the Customer are bound by:
Certi�cate Policy - the principal statement of policy governing 
the permitted uses and validity period of Digital Certi�cates; 
and
Certi�cation Practice Statement - a statement of the practices 
employed in issuing digital certi�cates and providing digital 
certi�cate services, in order to establish the integrity and 
security of the digital certi�cate services.
If a con�ict occurs between them, this Agreement takes 
precedence, followed by the Certi�cate Policy, followed by the 
Certi�cation Practice Statement. If the con�ict is still not 
resolved, the con�icting provisions are severed from the 
document lower in precedence.
The Customer will:
appoint and maintain at least one Authorised Person who has 
authority to:
(i)     apply for the issuance of Subscriber Digital Certi�cates on 

the Customer’s behalf and facilitate the issuance of 
Subscriber Digital Certi�cates to the Customer; and

(ii)  send Communications to the Bank to suspend, revoke, 
renew or reinstate the Customer’s Subscriber Digital 
Certi�cates; and

keep itself informed of any notices issued by the Bank at 
www.anz.com/pki.
The Bank Certi�cate Policy and the Bank Certi�cation Practice 
Statement are found at www.anz.com/pki.
The Bank may at any time reasonably vary the Bank Certi�cate 
Policy and the Bank Certi�cation Practice Statement by 
posting the change at www.anz.com/pki and notifying the 
Customer of it at least 30 Days before its e�ective date. 

5.7

5.8

The Customer warrants that the Customer is not located in a 
country that is subject to a US Government embargo or is 
designated by the US Government as a “terrorist supporting” 
country, and the Customer is not listed on any US Government 
list of prohibited or restricted parties.


