
 
 
 
Chương trình khuyến mại dành cho Chủ thẻ Ghi nợ ANZ Visa 
 
Điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mại được cung cấp bởi ngân hàng TNHH Một 
Thành Viên ANZ (Việt Nam) (sau đây gọi là “ANZ”) 
 
 

1. Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho thẻ Ghi nợ ANZ Visa được phát hành từ 
15/10/2015 đến 15/01/2016 bởi Ngân hàng ANZ Việt Nam (”Thời Hạn Khuyến Mại”).  
 
2. Chủ thẻ thỏa điều kiện chương trình sẽ nhận được bộ 04 (bốn) ly thủy tinh Diamond 
Bormioli (Sản xuất tại Ý) gồm 4 màu (trắng, xanh lá cây, xanh dương và tím) 
 

Thời gian thực hiện 
giao dịch (“Chu kỳ 
giao dịch”) 

Tổng giao dịch tối thiểu yêu 
cầu 

Ngày bút toán cuối của giao 
dịch vào tài khoản liên kết với 
thẻ 

Trong vòng 30 
ngày kể từ ngày 
phát hành thẻ  

3,000,000 đồng Việt Nam tại 
các điểm chấp nhận thẻ (POS) 
hoặc thanh toán qua mạng 

Không vượt quá 10 ngày kể từ 
ngày cuối của thời gian thực 
hiện giao dịch 

 
Giao dịch tiền mặt (rút tiền tại máy ATM) không được tính vào tổng chi tiêu theo điều kiện của 
chương trình khuyến mại.  
 
3. Những giao dịch hợp lệ sẽ được dựa vào ngày thực hiện giao dịch trong chu kỳ giao dịch và 
phải được bút toán vào tài khoản liên kết với thẻ Ghi nợ ANZ Visa trong hoặc trước ngày bút toán 
cuối cùng theo bảng trên. 
 
4. Khi tham gia chương trình khuyến mại này, chủ thẻ đồng ý là 150,000 đồng Việt Nam hoặc 
tương đương sẽ được phong tỏa trong tài khoản giao dịch của khách hàng tối đa 60 ngày làm việc 
kể từ ngày phát hành thẻ. Nếu khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu của chương trình, số tiền này 
sẽ được gỡ phong tỏa; Hoặc nếu khách hàng không thỏa điều kiện chi tiêu hoặc thẻ đóng trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ thì Ngân hàng được toàn quyền thu lại số tiền phong tỏa này.  
 
5. Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa một (01) bộ ly theo chương trình khuyến mại này. Minh 
họa một số trường hợp: 

� Nếu một tài khoản là đồng sở hữu, mặc dù có 2 thẻ Ghi nợ được phát hành kết nối vào tài 
khoản thì chỉ một (01) bộ ly được tặng trên tài khoản đó.   

� Nếu một khách hàng có hai (02) tài khoản giao dich, khách hàng chỉ nhận được tối đa một 
(01) bộ ly.  

Nếu một chủ tài khoản nhận từ 2 bộ ly thì mỗi bộ ly nhận vượt trên quy định sẽ bị thu phí là 
150,000 đồng Việt Nam hoặc tương đương.   
 
6. Tối đa 400 bộ ly sẽ được tặng theo thứ tự ưu tiên đăng ký thẻ.  
 
7. Quyết định của ANZ trên mọi quyết định liên quan đến chương trình khuyến mại này là cuối 
cùng, chính thức và không phải thông báo trên báo chí.  
 
8. 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.  
 

9. 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. 
 


