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Điều kiện và điều khoản Chương trình Trả Góp Ưu Đãi  
 
 
 
 
 
 
Khách hàng khi tham gia Trả Góp Ưu Đãi(1) đồng ý bị ràng buộc, cùng với và không làm ảnh hưởng tới các điều khoản 
và điều kiện khác liên quan đến thẻ tín dụng ANZ, bởi các điều khoản và điều kiện của chương trình Trả Góp Ưu Đãi, cụ 
thể như sau: 

1. Vào bất cứ thời điểm nào, tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa bao gồm cả các giao dịch Trả Góp Ưu Đãi, không được 
vượt quá hạn mức tín dụng mà ANZ cấp cho khách hàng tại từng thời điểm (“Hạn Mức Thẻ”).  

2. Chương trình Trả Góp Ưu Đãi sẽ được áp dụng trong suốt thời gian trả góp đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày lập bảng 
sao kê ngay sau ngày khách hàng tham gia chương trình.  

3. Số tiền trả góp theo chương trình Trả Góp Ưu Đãi sẽ được tính trong số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng của thẻ tín 
dụng cho đến khi toàn bộ dư nợ trả góp được thanh toán hết hay thời hạn Trả Góp Ưu Đãi kết thúc. Sau khi thời hạn Trả 
Góp Ưu Đãi hết thúc, phần dư nợ trả góp chưa thanh toán hết (nếu có) của thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được áp 
dụng mức lãi suất thông thường, như được quy định trong Biểu Phí Thẻ Tín dụng ANZ hiện áp dụng tại thời điểm đó. 

4. Ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất mua hàng hóa thông thường, từ ngày thực hiện giao dịch đến ngày giao dịch này 
được chuyển đổi sang hình thức Trả Góp Ưu Đãi, và trừ đi bất kỳ thời gian miễn lãi thông thường nào áp dụng cho thẻ 
tín dụng. Ngay khi khách hàng gọi điện thọai tới ANZ đồng ý tham gia chương trình Trả Góp Ưu Đãi, lãi suất ưu đãi sẽ 
được áp dụng trong suốt khoảng thời gian tham gia chương trình. Phí chuyển đổi tham gia Trả Góp Ưu Đãi sẽ được tính 
khi khách hàng đồng ý chuyển đổi giao dịch sang hình thức Trả Góp Ưu Đãi 

5. Chi tiết chương trình Trả Góp Ưu Đãi mà khách hàng được hưởng sẽ bắt đầu thể hiện tại mục Các Chương Trình Ưu 
Đãi Đặc Biệt trong bảng sao kê tài khoản tín dụng tiếp theo. Các loại phí (nếu có) sẽ thể hiện tại mục Chi Tiết Giao Dịch 
trong bảng sao kê tài khỏan tín dụng của khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng bảng sao kê này sẽ được xem là chính 
xác khi khách hàng không phản hồi về bất kỳ sai sót nào cho ANZ trong vòng mười (10) ngày tính từ ngày lập bảng sao 
kê.  

6. Khách hàng phải thanh toán Khoản Thanh Toán Tối Thiểu Hàng Tháng(2) thể hiện trên bảng sao kê của tài khoản 
trước ngày đến hạn, nếu không phí trả chậm sẽ phát sinh. 

7. Nếu khách hàng không thanh toán số tiền tối thiểu hàng tháng hoặc bị xem là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện 
Thẻ Tín Dụng ANZ, Ngân hàng có thể ngưng cung cấp chương trình Trả Góp Ưu Đãi dành cho khàch hàng.  

8. Các khoản tiền được thanh toán vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được thực hiện theo thứ tự đã quy định 
trong các Điều khoản và Điều Kiện Thẻ tín dụng ANZ.  

9. Khách hàng có thể ngừng tham gia chương trình Trả Góp Ưu Đãi. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ không hoàn trả phí 
chuyển đổi tham gia trả góp. Việc ngừng chương trình Trả Góp Ưu Đãi sẽ được thực hiện khi được chấp thuận. 

10. Nếu khách hàng thanh toán hết dư nợ trả góp trước thời hạn đã thỏa thuận, ngân hàng sẽ thu phí trả trước hạn là 
2% trên số tiền vay (áp dụng cho tất cả các gói ưu đãi).  

11. Trong phạm vi Pháp luật cho phép, ANZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tổn thất và thiệt hại nào phát 
sinh do chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục tham gia chương trình.  

12. Chương trình Trả Góp Ưu Đãi không áp dụng cùng lúc với hình thức ưu đãi khác.  

13. ANZ có toàn quyền quyết định từ chối khàch hàng tham gia chương trình Trả Góp Ưu Đãi.  

14. Khách hàng đồng ý để ANZ thu phí và những khoản phát sinh khác từ những chỉ thị của mình qua điện thoại. Phí và 
các khoản phát sinh này sẽ được thể hiện trên (các) bảng sao kê tiếp theo của khách hàng.  

 

                                                           
(1)
 1 Trả Góp Ưu Đãi: là hình thức thanh toán định kỳ, cho phép khách hàng thanh toán một khoản tiền không đổi hàng tháng trong một khoản thời gian nhất định đối với một (hoặc nhiều) giao dịch hay một khoản dư nợ nào đó. Khoản phải trả 

này được tính gôp vào 'Khoản Thanh Toán Tối Thiểu hàng tháng' được ghi trên Bảng Sao Kê của tài khoản. 
(2)
  Khoản Thanh Toán Tối Thiểu hàng tháng: là khoản nợ thể hiện trên bảng sao kê mà Chủ Thẻ phải trả trước ngày đến hạn. Cách tính khoản tiền này được quy định tại điều 21 trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ tín dụng ANZ 

 

 


