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SECTION A: PLACEMENT DETAILS/ Phần A: Chi Tiết Khoản Tiền Gửi
TERM DEPOSIT/THÔNG TIN KHOẢN TIỀN GỬI
Principal instructions/ Chỉ thị tiền gốc
Instruction on Maturity/Chỉ thị khi đáo hạn
(*) Rollover will be made on the same tenor and the corresponding rate applied by ANZ on the rollover date (“Rollover Rate”). Customer shall be deemed to accept the Rollover Rate unless otherwise as advised in writing by the Customer within one (01) working day upon its receipt of the Term Deposit Confirmation from the Bank. A rollover form is required should there be any change to the tenor, the amount or others./
 
Tái tục tiền gửi sẽ được thực hiện với cùng kỳ hạn và lãi suất tương ứng áp dụng bởi ANZ vào ngày tái tục ("Lãi Suất Tái Tục"). Khách hàng sẽ được xem là chấp nhận Lãi Suất Tái Tục trừ khi thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Xác nhận Tiền gửi từ Ngân Hàng. Khách hàng cần nộp Đơn tái tục tiền gửi cho Ngân Hàng nếu có bất kì thay đổi nào liên quan đến kỳ hạn, số tiền hay các thông tin khác.
PREPAYMENT DETAILS/YÊU CẦU TRẢ TRƯỚC
Please prepay the above term deposit/ Yêu cầu trả trước tiền gửi trên
Currency and amount/ Loại tiền và số tiền
(*) Subject to the State Bank of Vietnam's regulations from time to time/ Phụ thuộc vào qui định của Ngân hàng Nhà nước tùy từng thời điểm
AMENDMENT DETAILS/ CHI TIẾT THAY ĐỔI
Change instructions/ Chỉ thị điều chỉnh 
SECTION B: AUTHORISATION AND AGREEMENT/ Phần B: Chấp Thuận và Ủy quyền
 
I/We apply to open the above Account with ANZ. I/We represent that the information provided in this form and in any other documents(s) is true,accurate and complete. We acknowledge that ANZ may decline our application without providing any reason/ I/We further acknowledge and
agree that I/We have read the ANZ Banking General Condition and agree to be bound by them in connection with foregoing Account./
 
Tôi/Chúng tôi nộp đơn xin mở tài khoản trên với ANZ. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng những thông tin cung cấp trong đơn này và trong bất kỳ tài liệu khác là đúng, chính xác và đầy đủ. Chúng tôi xác nhận rằng ANZ có thể từ chối đơn đăng ký của chúng tôi mà không cần cung cấp bất cứ lý do nào. Tôi/Chúng tôi cũng thừa nhận và đồng ý rằng Tôi/Chúng đã đọc và đồng ý sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản chung về dịch vụ ngân hàng của ANZ với các tài khoản nói trên.
 
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer/ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thay mặt cho Khách hàng
ANZ Vietnam Term Deposit Form For Existing Account HolderThe ANZ General Banking Conditions
 
1. Customer Agreement and Acknowledgement/     Thỏa thuận và Thừa nhận của Khách Hàng
The Customer acknowledges that the Account will only be credited upon receipt of cleared funds by the Bank./ Khách hàng thừa nhận rằng Tài Khoản sẽ chỉ được ghi có khi Ngân hàng đã nhận được đủ tiền có sẵn trong Tài khoản.
 
The Customer agrees to (a) deposit funds in the Account Currency; (b) provide the Bank with complete, accurate and up to date information and documentation and to notify the Bank of any changes; (c) comply with all instructions and procedures that the Bank may impose from time to time; (d) make its own assessment as to whether it is subject to any legal, regulatory or tax obligations or duties; and (e) provide the Bank with the necessary Instructions with respect to the handling of the Account at maturity./
Khách hàng đồng ý (a) ký quỹ theo Loại Tiền của Tài Khoản; (b) cung cấp cho Ngân hàng thông tin và tài liệu đầy đủ, chính xác và cập nhật và thông báo cho Ngân hàng bất kỳ thay đổi nào; c) thực hiện theo tất cả các chỉ thị và thủ tục mà Ngân hàng có thể áp dụng tùy từng thời điểm; (d) tự đánh giá liên quan đến việc mình có phụ thuộc vào bất kì nghĩa vụ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ pháp lý hay nghĩa vụ theo luật định nào hay không; e) cung cấp cho Ngận hàng các chỉ thị cần thiết liên quan đến việc xử lý Tài khoản vào ngày đáo hạn.
 
The Customer acknowledges and agrees that the Bank may rely on any Instruction or agreement signed, initiated, sent or given by an Authorised Person or which purports or appears to be genuine and to have been signed, initiated, sent or given by an Authorised Person, until the authority for the Authorised Person is withdrawn by the Customer upon written notice to the Bank and the Bank has reasonable opportunity to act on the withdrawal notice. /
Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Ngân hàng có thể căn cứ vào bất kỳ Chỉ thị hoặc thoả thuận nào do Người Được Ủy Quyền ký,đề xuất, gửi hoặc đưa ra hoặc được cho là xác thực và đã được ký, đề xuất, gửi hoặc đưa ra bởi Người Được Ủy Quyền, cho đến thời điểm Ngân Hàng nhận được thông báo bằng văn bản từ Khách Hàng về việc thu hồi quyền của Người Được Ủy Quyền và Ngân Hàng có cơ hội để hành động hợp lý dựa trên thông báo thu hồi đó. 
 
The Customer acknowledges that (a) fax is not secure means of sending Instructions; and (b) it is aware of the security risks involved in sending fax Instructions, including the risk that an Instruction given may be incomplete, inaccurate, fraudulent or mistakenly altered or not otherwise authorised or not be received in whole by the Bank. Because of the convenience and other efficiency benefits of the Bank accepting and acting on fax Instruction, the Customer accepts the risks highlighted in the foregoing paragraph and agrees to indemnify the Bank for any claims, demands, losses, liabilities, costs and expenses./
Khách hàng thừa nhận rằng (a) fax không phải là phương tiện an toàn của việc gửi Chỉ thị, và (b) Khách hàng nhận thức được các rủi ro an ninh phát sinh từ việc gửi Chỉ thị qua fax, bao gồm cả rủi ro mà Chỉ thị được đưa ra có thể không đầy đủ, không chính xác, gian lận hoặc bị thay đổi do nhầm lẫn hoặc không được phép hoặc không nhận được toàn bộ bởi Ngân hàng. Do sự tiện lợi và các lợi ích hiệu quả khác của Ngân hàng chấp nhận và hành động dựa trên Chỉ thị qua fax, Khách hàng chấp nhận các rủi ro đã được nhấn mạnh trong đoạn trên và đồng ý bồi thường Ngân hàng đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, tổn hại, trách nhiệm, chi phí và các phí tổn.
 
In the absence of any Instructions from the Customer, the Bank may (but is not obliged to) renew the time or fixed term deposit Account by placing, as a fresh deposit, the principal plus accrued interest for such period as it deems fit or as permitted under applicable Law. Interest shall be payable based on the rate determined by the Bank or as agreed between the Bank and the Customer. Any withdrawal prior to its maturity date may only be made with the prior written notice and on such terms and conditions as the Bank may impose from time to time. The Bank may withhold some or all of the interest payable on the Account if (i) withdrawals are made prior to maturity; or (ii) the Account is terminated pursuant to the terms of this Agreement./
Nếu không có bất kỳ Chỉ Thị nào từ Khách hàng, Ngân Hàng có thể (nhưng không có nghĩa vụ) tái tục Tài Khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi kỳ hạn cố định bằng cách gửi, như là một khoản tiền gửi mới, vốn cộng với lãi tích lũy với kỳ hạn mà Ngân Hàng cho là phù hợp hoặc được cho phép theo Pháp Luật được áp dụng. Tiền lãi phải trả theo lãi suất do Ngân Hàng xác định hoặc theo thỏa thuận giữa Ngân Hàng và Khách Hàng. Bất kỳ việc rút vốn nào trước ngày đáo hạn chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở thông báo trước và theo các điều khoản và điều kiện mà Ngân Hàng có thể quy định tùy từng thời điểm. Ngân Hàng có thể giữ lại một phần hoặc toàn bộ tiền lãi phải trả trên Tài Khoản, nếu (I) việc rút tiền được thực hiện trước ngày đáo hạn, hoặc (II) Tài Khoản bị chấm dứt theo điều khoản của Hợp đồng này.
 
2. Confirmation Advices/ Thông báo Xác Nhận
The Customer shall notify the Bank of any errors within 15 days of the confirmation advice date after which, the Customer is deemed to have approved the confirmation advice. The Bank may rectify any errors in the confirmation advice which, once rectified, shall be conclusive. The Bank has the right to demand the refund or debit the Account for any overpayment arising from such errors./
Khách hàng phải thông báo cho Ngân hàng bất kỳ sai sót nào trong vòng 15 ngày kể từ ngày của thông báo xác nhận, sau thời hạn đó Khách hàng được xem là đã đồng ý với thông báo xác nhận đó. Ngân hàng có thể chỉnh sửa bất kỳ lỗi nào trong các thông báo xác nhận, và một khi đã chỉnh sửa, sẽ có giá trị chung cuộc. Ngân hàng có quyền yêu cầu hoàn lại tiền hoặc ghi nợ vào Tài Khoản nào đối với bất kỳ khoản thanh toán vượt mức nào phát sinh từ các sai sót đó.
 
3. Taxes/ Thuế
The Customer will pay all Taxes applicable to it and payable in connection with the Account and, where applicable, the Bank may debit any such Taxes from the relevant Account./
Khách Hàng phải thanh toán tất cả các khoản Thuế áp dụng đối với Khách Hàng và phải thanh toán liên quan đến bất kỳ Tài Khoản và,  nếu phù hợp, Ngân Hàng có thể ghi nợ bất kỳ khoản Thuế nào như vậy từ Tài khoản có liên quan.
 
4. Consent to Disclose/ Đồng ý cho Tiết lộ
 
The Customer agrees and acknowledges that the Bank is authorised to disclose any information regarding the Customer (including, any of its transactions, its financial condition, its Account(s)) to any (a) actual or proposed assignee or transferor of the Bank; (b) Bank Group Member; (c) auditors or professional advisers of the Bank or any of the Bank Group Member; (d) agents or third party service provider, who are under duty of confidentiality; (e) person (including any prudential supervisory body, regulatory agency, court or tribunal) to whom information is required to be disclosed by any applicable law or regulation./
Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng Ngân hàng được phép tiết lộ bất cứ thông tin liên quan đến Khách hàng (bao gồm bất kỳ giao dịch nào của Khách hàng, điều kiện tài chính, các Tài khoản của Khách hàng) cho (a) bất kỳ bên nhận chuyển nhượng thực tế hoặc dự tính nào; hoặc (b) Thành viên Tập đoàn Ngân hàng; (c) kiểm toán viên hoặc nhà tư vấn chuyên nghiệp của Ngân hàng hoặc bất kỳ Thành viên Tập đoàn Ngân hàng; (d) các đại lý hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ, là những người có nghĩa vụ bảo mật; (e) người (bao gồm bất kỳ cơ quan giám sát an toàn hoạt động, cơ quan nhà nước ,tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp) mà thông tin phải được tiết lộ theo luật áp dụng hoặc quy định bất kì.
 
5. Set Off/ Bù Trừ
The Bank may, at anytime, where permitted by law and without notice to the Customer, set off any debts owed by the Customer to any branch or office of the Bank or any Bank Group Member./
Ngân Hàng có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, trong trường hợp được pháp luật cho phép và không cần thông báo cho Khách Hàng, bù trừ bất kỳ khoản nợ nào mà Khách Hàng nợ bất kỳ chi nhánh hoặc văn phòng nào của Ngân hàng hoặc bất kỳ Thành viên Tập đoàn Ngân Hàng nào.
 
6. Termination/ Chấm Dứt
The Bank may terminate the Account in writing with immediate effect if in the Bank's opinion providing any Account to the Customer would cause the Bank to be in breach of any applicable Law, Sanction or requirement of any competent Authority./
Ngân Hàng có thể chấm dứt Tài Khoản bằng văn bản với hiệu lực tức thì nếu theo ý kiến Ngân Hàng việc cung cấp bất kỳ Tài Khoản nào cho Khách Hàng có thể khiến Ngân Hàng vi phạm bất kỳ Pháp Luật, Chế Tài hoặc yêu cầu áp dụng nào của bất kỳ Cơ Quan Chức Năng nào.
 
7. Anti-Money Laundering/ Chống Rửa Tiền
a) Not withstanding any other provision contained in this Agreement to the contrary, the Bank is not obliged to do or omit to do anything if it would, or might in its reasonable opinion, constitute a breach of any anti-money laundering, counter-terrorism financing or economic or trade sanctions laws or regulations applicable to the Bank./ 
Dù có bất kỳ quy định trái ngược nào khác trong Thỏa Thuận này, Ngân Hàng không có nghĩa vụ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ việc gì nếu việc đó sẽ, hoặc có thể theo ý kiến hợp lý của Ngân Hàng, tạo thành hành vi vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào về chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố hoặc chế tài về kinh tế hoặc thương mại áp dụng đối với Ngân Hàng.
 
“Authority” means any regulatory, administrative, government, quasi government, law enforcement or supervisory authority, court or tribunal./
“Thẩm Quyền” có nghĩa là bất kỳ qui định, hành chính, chính phủ, tương đương chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền giám sát, phiên tòa hoặc tòa án.
 
“Authorised Person” means any person authorised by the Customer and notified to the Bank in writing to act on the Customer's behalf in giving Instructions with respect to an Account./
"Người quản trị được phép" có nghĩa là bất cứ người nào được Khách Hàng được ủy quyền và thông báo cho Ngân hàng bằng văn bản để hành động thay mặt cho Khách Hàng trong việc đưa ra các Chỉ thị liên quan đến một Tài khoản.
 
“Bank” means the bank identified in the Account Opening Documentation./
"Ngân hàng" có nghĩa là Ngân Hàng được xác định trong Hồ Sơ Mở Tài Khoản.
 
“Bank Group Member” means its head office, holding company, subsidiaries, associated or affiliated entities./
"Thành viên Tập đoàn Ngân hàng" có nghĩa là trụ sở chính, công ty mẹ, công ty con, các công ty hợp tác hoặc liên kết.
 
“Customer” means the applicant identified in the Account Opening Documentation./
“Khách Hàng” có nghĩia là khách hàng được xác định trong Hồ Sơ Mở Tài Khoản.
 
“Law” means any treaty, law, statute, rule, regulation, court order or standard of any Authority or any request, order, directive, guideline, notice, code, decision or statement of policy or practice of any Authority having the force of law, or if not, having the force of law, in respect of which compliance in the relevant jurisdiction is customary./
"Luật" có nghĩa là bất cứ hiệp ước, pháp luật, quy chế, quy tắc, quy định, lệnh của tòa án hoặc tiêu chuẩn của bất cứ Cơ quan có Thẩm quyền nào hoặc bất kỳ yêu cầu, chỉ thị, hướng dẫn, thông báo, mã, quyết định hoặc văn bản chính sách thực thi của bất cứ Cơ Quan nào có hiệu lực pháp luật, hoặc nếu không, có hiệu lực pháp luật, mà việc tuân thủ  các quy định đó trong vùng lãnh thổ có liên quan là phong tục tập quán.
 
“Sanctions” means any economic or trade sanctions, imposed by any Authority./
“Chế Tài” có nghĩa là bất cứ biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại, áp đặt bởi bất cứ Cơ Quan Có Thẩm Quyền.
 
ANZ Bank (Vietnam) Limited (ANZVL) is a subsidiary of Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL). ANZBGL is incorporated in Australia, and is an authorised deposit taking institution (Bank) under Australian law. ANZVL is incorporated and licensed in Vietnam with limited liability, and is not a Bank under Australian law. Deposits or liabilities with ANZVL are not deposits or other liabilities of ANZBGL or its related group companies, and none of them stand behind or guarantee ANZVL./ 
Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) ("ANZVL") là ngân hàng thành viên thuộc Tập Đoàn Ngân hàng Trách nhiệm Hữu Hạn Australia và New Zealand ("ANZBGL"), ANZBGL được thành lập tại Úc và là một tổ chức nhận tiền gửi (ngân hàng) theo luật pháp Úc. ANZVL là ngân hàng trách nhiệm hữu hạn được thành lập và cấp phép hoạt động tại Việt Nam và không chịu sự điều chỉnh của luật pháp Úc. Tiền gửi hoặc công nợ của ANZVL không phải là tiền gửi tại hoặc công nợ của ANZBGL hay các đơn vị thành viên khác của tập đoàn và không đơn vị nào sẽ bảo lãnh cho tiền gửi và công nợ tại ANZVL.
 
b)  The Customer must forthwith provide to the Bank all information and documents that are within its possession, custody or control reasonably required by the Bank in order for the Bank to comply with any anti-money laundering, counter-terrorism financing or economic or trade sanctions laws or regulations applicable to the Bank./
 Khách Hàng phải cung cấp ngay lập tức cho Ngân Hàng tất cả các thông tin và tài liệu mà Khách Hàng nắm giữ, bảo quản hoặc kiểm soát theo yêu cầu hợp lý của Ngân Hàng để Ngân Hàng tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào về chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố hoặc chế tài về kinh tế hoặc thương mại áp dụng đối với Ngân Hàng.
 
c) The Customer agrees to exercise its rights and perform its obligations under the Agreement in accordance  with all applicable anti-money laundering, counter-terrorism financing or economic or trade sanctions laws or regulations./ 
 Khách Hàng đồng ý thực hiện các quyền và thực thi các nghĩa vụ của mình theo Thỏ Thuận phù hợp với tất cả các luật hoặc quy định hiện hành về chống rửa tiền, chống tài trợ cho khủng bố hoặc chế tài về kinh tế hoặc thương mại. 
 
d)  Unless otherwise disclosed, the Customer declares that it is acting on its own behalf   and not in a trustee or agency capacity./
 Trừ khi Khách Hàng thông báo khác đi, Khách Hàng tuyên bố rằng Khách Hàng hành động nhân danh chính mình chứ không phải với tư cách là một bên nhận ủy thác hoặc đại diện.
 
8. General/ Quy Định Chung
The Bank may amend the Agreement and any such modification shall be notified to the Customer. /
Ngân Hàng có thể sửa đổi Thỏa Thuận và bất kỳ sửa đổi như vậy phải được thông báo cho Khách Hàng.
 
The Customer may not transfer or assign any of its rights and obligations under the Agreement without the prior written consent of the Bank. The Bank may assign, novate, transfer or otherwise deal with all or any of its rights and/or obligations under the Agreement without the Customer's (or any other person's) consent./
Khách Hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ các quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân Hàng. Ngân Hàng có thể chuyển giao, thay thế, chuyển nhượng hoặc theo hình thức khác xử lý tất cả hoặc bất kỳ các quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận mà không cần có chấp thuận của Khách Hàng (hoặc của bất kỳ người nào khác). 
 
A person who is not a party to the Agreement shall have no rights to enforce any provision of the Agreement. For the avoidance of doubt, consent of any person not a party to the Agreement is not required to amend such Agreement./
Người không phải là một bên tham gia Thỏa Thuận không có quyền thực hiện bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận. Để tránh hiểu làm, chấp thuận của bất kỳ người nào không phải là một bên tham gia Thỏa Thuận là không cần thiết để sửa đổi Thỏa Thuận 
 
In the event of any inconsistency between (a) this Agreement and any terms in the Account Opening Documentation, the latter prevails; and (b) the English version and any translation, the English version prevails./
Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa : (a) Thỏa Thuận này và bất kỳ các điều khoản nào trong Hồ Sơ Mở Tài Khoản, thì Hồ Sơ Mở Tài Khoản sẽ được ưu tiên áp dụng; (b) bản tiếng Anh của Thỏa Thuận và bất kỳ bản dịch nào, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 
This Agreement shall be governed by the laws of the jurisdiction in which the Account is held. The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts whose governing law applies./
Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật của vùng lãnh thổ nơi Tài Khoản được mở. Các bên chịu thẩm quyền xét xử không độc quyền của các tòa án của vùng lãnh thổ nơi có luật áp dụng.
 
Definition/ Định Nghĩa
 “Account” means any account held by the Customer with the Bank./
“Tài khoản” có nghĩa là bất cứ tài khoản nào được mở tại Ngân Hàng dưới tên Khách Hàng. 
 
“Account Currency” means currency in which the Account is denominated./
“Loại Tiền của Tài Khoản” có nghĩa là loại tiền tệ đã được sử dụng trong Tài Khoản.
“Account Opening Documentation” means any application form signed by the Customer in connection with the establishment of one or more fixed or term deposit./
“Hồ Sơ Mở Tài Khoản” có nghĩa là bất cứ mẫu đơn nào được ký bởi Khách Hàng liên quan đến việc thiết lập một hoặc nhiều khoản tiền gửi cố định hoặc tiền gửi có kỳ hạn. 
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