
    
Chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống.

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU ANZ SIGNATURE PRIORITY BANKING.

Đơn Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking Đơn Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking 

Tôi xin cam kết tôi đã nhận được sự chấp thuận của những Người được giới thiệu trên đây về việc cung cấp những thông
tin cá nhân của họ và phần thưởng tôi nhận được từ Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ANZ (“Ngân hàng”)
thông qua chương trình này. Tôi cũng đã thông tin cho họ biết về việc Ngân hàng sẽ sử dụng những thông tin trên cho
mục đích quảng bá Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking và biết rằng Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên
ANZ (“ANZVL”) có quyền thông tin cho những người bạn của tôi rằng Ngân hàng biết họ thông qua sự giới thiệu của tôi.
Ngoài ra, tất cả những Người được giới thiệu trên đều bằng hoặc trên 18 tuổi.     

Chữ kí            Ngày 

* Điều kiện và Điều khoản của Chương trình Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking:

1.     Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 01 tháng 04 năm 2015 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015.
2.     Một số đinh nghĩa của Chương trình:

•   Người giới thiệu phải là khách hàng hiện tại của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam).
•   Người được giới thiệu phải là khách hàng mới của Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking và trên 18 tuổi. Khách hàng hiện tại của ANZ 

Signature Priority Banking, nhân viên của ANZ đều không được xem là Người được giới thiệu.
3.     Khách hàng trúng giải chương trình Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking sẽ nhận tiền thưởng là 2.000.000 Việt Nam đồng cho 

mỗi khách hàng mới vào tài khoản Thẻ tín dụng ANZ hoặc Tài khoản giao dịch tại ANZ của Người giới thiệu.
4.      Để Người giới thiệu đủ tiêu chuẩn nhận phần thưởng của Chương trình, Người được giới thiệu cần phải:

•   Mang vào và duy trì số dư tài khoản từ 50.000 đô la Mỹ hoặc 1 tỷ Việt Nam đồng hoặc số tiền tương đương ở ngoại tệ khác trong vòng 
06 (sáu) tháng tiếp theo tính từ ngày mở tài khoản.

•   Đăng ký mở thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum thành công và có ít nhất một (01) giao dịch trên thẻ tín dụng ANZ 
Signature Priority Banking Visa Platinum hoặc mở tài khoản Vay mua nhà hoặc Vay tiêu dùng hoặc Vay ngắn hạn đảm bảo bằng tiền gửi.

5.     Những Điều kiện và Điều khoản khác:
•   ANZ có quyền liên hệ với Người được giới thiệu và thông tin cho Người được giới thiệu là Ngân hàng ANZ biết họ thông qua sự giới 

thiệu của Người giới thiệu.
•   ANZ có quyền trừ lại số tiền thưởng từ tài khoản Thẻ tín dụng ANZ hoặc Tài khoản giao dịch tại ANZ của Người giới thiệu nếu Người 

được giới thiệu không thỏa mãn điều kiện hoặc không duy trì số dư tài khoản theo quy định (như trong mục 4).
•   Ngân hàng không bắt buộc phải trao giải thưởng của chương trình Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking (theo như quy định 

bên dưới) cho Người giới thiệu nếu Người giới thiệu hay Người được giới thiệu vi phạm Điều kiện và Điều khoản chung của Ngân hàng 
hay của chương trình này (cho dù có liên quan đến tài khoản tiền gửi hay không), bao gồm và không giới hạn trường hợp Người được 
giới thiệu dưới 18 tuổi, thông tin liên lạc cung cấp không chính xác hay chưa được sự thông qua của Người được giới thiệu, hoặc thông 
tin được thu thập một cách không chính đáng.

•   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. 

•   Quà tặng của chương trình không có giá trị quy đổi ra hiện kim.
•   Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm kê khai và đóng thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định của pháp luật.

6.     Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản tiếng Việt và phiên bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
7.     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. 

Không có bất kỳ điều gì trong tài liệu này có ý nghĩa như một cam kết tặng thưởng hay mời chào bất kỳ khỏan tiền nào bởi ANZ cho tới khi 
Người giới thiệu và Người được giới thiệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà ANZ quy định trong tài liệu này và trong Thư giới thiệu, bao gồm 
nhưng không giới hạn việc ký Thư giới thiệu, mở và duy trì tài khoản với ANZ. ANZ và các cán bộ, nhân viên, và đại lý của ANZ sẽ không chấp 
nhận bất kỳ trách nhiệm nào ( bao gồm cả các lỗi sao lãng) đối với bất kỳ thiệt hại , mất mát nào phát sinh liên quan đến hành động của bất kỳ 
người nào theo tài liệu này. ANZ có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài liệu này nếu ANZ thấy phù hợp hoặc theo quy định 
của pháp luật có liên quan.
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