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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
 
Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Khuyến mại được tổ chức bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) (“ANZ”). 
 
1. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 09 tháng 03 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2015. 
 
2. Chương trình áp dụng cho Khách hàng mới và Khách hàng hiện tại của ANZ. 
 
3. Hình thức giải thưởng của Chương trình: Trúng ngay 
 
4. Để trở nên hợp lệ cho giải thưởng của Chương trình: 
 

4.1 Khách hàng phải là khách hàng mới tham gia Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking với số tiền mới từ 50.000 đô la Mỹ, 1 
tỷ Việt Nam đồng hoặc 50.000 đô la Úc trở lên hoặc tương đương ở các loại ngoại tệ khác và đồng ý duy trì số dư tài khoản 
theo quy định trong vòng ít nhất chín (09) tháng; và 

4.2 Khách hàng cần đăng ký hoặc nâng hạng thành công Thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum và có tối 

thiểu một (01) giao dịch trên thẻ trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu khách hàng không đăng ký thành công Thẻ tín 
dụng Signature Priority Banking Visa Platinum; số dư tài khoản được quy định ở điểm 4.1 cần phải được duy trì trong vòng ít 
nhất mười hai (12) tháng.  
 

5. Chương trình diễn ra tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. 
 
6. Những điều kiện khác: 
 

6.1 Bốn trăm (400) khách hàng đầu tiên thoả mãn điều kiện ở Mục 4 trong thời gian diễn ra Chương trình sẽ được nhận một 
(01) chỉ vàng 99,99% (tương đương 3,75 gram vàng, sai số +/- 5%). Căn cứ để xác định 400 khách hàng đầu tiên dựa vào 
ngày thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum được kích hoạt và ngày số tiền được quy định trong điều 4.1 
được nộp vào tài khoản tại ANZ. 

6.2 Giải thưởng được quy định tại điều 6.1 sẽ được chuyển tới khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng thỏa mãn 
các điều kiện được quy định ở mục 4. 

6.3 Ngân hàng ANZ có quyền trừ lại chi phí của Giải thưởng với mức 3,3 triệu Đồng từ tài khoản của Khách hàng vào bất cứ thời 
điểm nào nếu Khách hàng không thỏa mãn điều kiện hoặc không duy trì số dư tài khoản theo quy định (như trong mục 4). 
Ngân hàng có quyền tạm giữ số tiền tương đương với Giải thưởng trong tài khoản của Khách hàng trong vòng chín (09) 
tháng hoặc mười hai (12) tháng theo quy định tại mục 4, được xác định kể từ khi Khách hàng mang số tiền gửi mới để tham 
gia Chương trình và trừ lại số tiền này nếu Khách hàng không thỏa mãn điều kiện hoặc không duy trì số dư tài khoản theo 
quy định (như trong mục 4).  

6.4 Giải thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc các quyền lợi khác. Giải thưởng không thể chuyển nhượng cho người 
khác mà không có sự đồng ý trước từ Ngân hàng ANZ.  

6.5 Khoản tiền mới tham gia chương trình này không được áp dụng tham gia các chương trình khuyến mại khác diễn ra trong 
thời gian khuyến mại. 

6.6 Khách hàng tham gia chương trình này không được tham gia các chương trình khuyến mại khác của ngân hàng trong vòng 9 
tháng hoặc 12 tháng kể từ ngày tham gia chương trình, phụ thuộc vào điều kiện được quy định tại mục 4. 

6.7 Thời hạn nhận thưởng chậm nhất vào ngày 31 tháng 07 năm 2015. Sau thời gian này, ANZ sẽ không trả thưởng cho khách 
hàng. 

6.8 Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm kê khai và đóng thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
 
7. Lãi suất tiền gửi được áp dụng trong suốt thời gian diễn ra Chương trình hoàn toàn tuân thủ theo lãi suất huy động trần được quy 
định bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng số tiền từ lãi suất tiền gửi cộng với một phần của giá trị giải thưởng trong suốt Chương 
trình sẽ thấp hơn lãi suất trần được quy định bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tùy từng thời điểm. 
 
8. Quyết định từ Ngân hàng ANZ về mọi vấn đề liên quan đến Chương trình này được xem là quyết định cuối cùng. 
 
9. Trong phạm vi pháp luật cho phép, ANZ có toàn quyền chấm dứt, thay đổi 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.  
 
10. 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. 

 


