
 

Không giới hạn. Tổng trị giá giải thưởng
của chương trình tùy thuộc vào số lượng
khách hàng được giới thiệu thành công
trong suốt thời gian diễn ra chương trình
ưu đãi. 

 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU LỆ:
TÊN CHƯƠNG TRÌNH: 
Niềm tin kết nối, dẫn lối thành công

PHẠM VI ÁP DỤNG: 
Trên phạm vi toàn quốc

THỜI GIAN: 
Ngày 02 tháng 05 năm 2013 đến ngày

31 tháng 07 năm 2013

Chương trình ưu đãi được áp dụng cho tất cả các khách hàng
Doanh nghiệp và Đối tác hiện tại – bao gồm các công ty tư
vấn Luật và Kế toán kiểm toán của Ngân hàng trách nhiệm
hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: 

ĐIỀU KIỆN: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

TỔNG TRỊ GIÁ GIẢI THƯỞNG:
ANZ bảo lưu quyền chấm dứt, thay đổi hoặc các quyết định khác đối với
chương trình ưu đãi bất cứ lúc nào nếu xét thấy thích hợp mà không phải
thông báo trước cho khách hàng. ANZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với
bất kỳ yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, phí tổn hoặc chi phí phát sinh
mà bất kỳ người nào phải chịu liên quan đến chương trình ưu đãi. Trong
trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Ngân hàng trách nhiệm hữu
hạn một thành viên ANZ sẽ là quyết định cuối cùng. 

QUY ĐỊNH CHUNG:

Được phân phối bởi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ Việt Nam.

CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH:

Các khách hàng đáp ứng được các điều kiện của chương trình ưu đãi sẽ nhận được phiếu mua hàng trong suốt thời gian diễn

ra chương trình. Vào cuối mỗi tháng, ANZ sẽ tổng kết các giới thiệu thành công, xác nhận qua email và gửi giải thưởng đến địa

chỉ khách hàng đã đăng ký với chương trình.

Phiếu mua hàng (phụ thuộc vào khả năng của nhà cung cấp) có giá trị tại Siêu thị Big C hoặc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim.)

Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi sang tiền mặt 

Ví đựng hộ chiếu trị giá 250.000 đồng 

Phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 đồng Doanh nghiệp được giới thiệu tiến hành
ít nhất 5 giao dịch (không kể các giao dịch
thanh toán lương hoặc chuyển khoản trong
cùng một công ty ) hoặc duy trì số dư tối
thiểu là 150.000.000 đồng (7.000 đô la Mỹ)
ngay trong tháng đầu tiên mở tài khoản. 

Khách hàng giới thiệu được nhiều doanh
nghiệp thành công nhất trong thời gian 3
tháng diễn ra chương trình.

TV  LCD SONY Full HD trị giá 8,900,000 đồng 

Doanh nghiệp được giới thiệu thực hiện
mở Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản
vốn bằng VND hay USD.
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