
 

 
 

Hãy chi tiêu hàng ngày để bay miễn phí với Thẻ Tín Dụng ANZ Travel Visa Platinum. 

 

 

 Tích lũy 1 dặm ANZ cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu. 

 Nhân 3 lần dặm ANZ cho tất cả chi tiêu quốc tế vào cuối tuần. 

 

 

 Đổi dặm ANZ để bay miễn phí với Chương Trình Bay Thường Xuyên: Bông Sen Vàng của 

Vietnam Airlines, KrisFlyer của Singapore Airlines, Asia Miles của Cathay Pacific Airways. 

 

Đăng ký thẻ ngay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ mới: 
 

 
 

 
 

 

Vé máy bay miễn phí 
 nhận vé máy bay 1 chiều 

nội địa của Vietnam Airlines 

Tặng 2.000 dặm ANZ 
khi đăng ký mở thẻ 

 thành công  
   

Hoàn phí thường niên 
năm đầu cho chủ thẻ chính 

& chủ thẻ phụ 

 

Thời hạn chương trình: 16/03 – 29/05/2015 

 
 

 

Liên hệ với chúng tôi: 
   

 
 1900 1276 

 
 anz.com/vietnam 

 
 ask@anz.com 

 

 

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam). 
 
Kết nối với chúng tôi 
 

     
 
  

* Điều kiện và Điều khoản: 
 

1. Chương trình áp dụng cho toàn bộ chủ Thẻ Tín Dụng mới của ANZ Travel Visa Platinum được cấp bởi ANZ 

Việt Nam. 

2. Chủ Thẻ Tín Dụng Chính mới sẽ được miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ Chính khi đạt 4 giao dịch 

tối thiểu 400.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. 

3. Chủ Thẻ Tín Dụng Phụ mới sẽ được miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ Chính khi đạt 1 giao dịch 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. 

4. Ưu đãi “vé máy bay 1 chiều nội địa của hãng hàng không Vietnam Airlines” cho khách hàng đạt 4 giao dịch 

tối thiểu 400.000 đồng và tổng chi tiêu 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. Vé máy 
bay 1 chiều nội địa của Vietnam Airlines tương đương với 12.500 dặm (đã bao gồm dặm thưởng khi đăng ký). 

Khách hàng liên hệ với Trung tâm Thẻ 24/7 để đăng ký đổi dặm thưởng trước ngày 30/09/2015. 

5. Mỗi Chủ thẻ Chính chỉ được nhận vé máy bay một (01) lần duy nhất trong suốt chương trình khuyến mãi 

(không áp dụng cho Chủ thẻ Phụ). 

   

Tham khảo Điều kiện và điều khoản đầy đủ tại anz.com/vietnam or ANZ branch.  

 

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.  

 

 

http://www.anz.com/vietnam/en/personal/credit-cards-debit-cards/forms/credit-card-lead-generation/?httpReferrer=https%3A%2F%2Fwww.anz.com%2Fvietnam%2Fvn%2FPersonal%2FCredit-Cards-Debit-Cards%2Fforms%2Fcredit-card-lead-generation%2F%3FapplyPath%3Dhttps%253A
http://www.anz.com/vietnam/en/personal/ad/travelcard
mailto:ask@anz.com
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/user/ANZAustralia
http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/ad/travelcard/
http://www.anz.com/vietnam/en/auxiliary/contact-us/

