
 

 
 

Nhận ngay dàn âm thanh Harman hoặc đồng hồ Misfit thời trang 

cùng ưu đãi hoàn tiền không giới hạn khi sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ. 

 

Tận hưởng ưu đãi hoàn tiền lên đến 0,5% khi chi tiêu bằng Thẻ Tín Dụng 

ANZ. 
    

Mua sắm dễ dàng, tiện lợi hơn khi sở hữu Thẻ 

Tín Dụng ANZ, miễn phí thường niên và ưu 

đãi hoàn tiền lên tới 0,5% cho mỗi chi tiêu 

hàng tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn quanh 

năm. Giờ đây, bạn có thể tận hưởng nhiều 

hơn những điều tuyệt vời của cuộc sống. 
 

Hoàn tiền không giới hạn 

lên đến 0,5%  
cho mọi chi tiêu 

 

Tận hưởng nhiều quà tặng hấp dẫn với Thẻ Tín Dụng ANZ mới của bạn. 

Thẻ Tín Dụng Chuẩn/Vàng 

 

Thẻ Tín Dụng Platinum 

 

Miễn phí thường niên năm đầu 
 

Sở hữu đồng hồ thời trang Misfit Flash 

chỉ với 499.000 đồng 

 

Sở hữu loa Harman  
chỉ với 999.000 đồng 

 

 

Thời gian chương trình: 16/03/2015 – 29/05/2015. 

 

Tìm hiểu thêm về quà tặng: 

Theo dõi giấc ngủ và sức khỏe của bạn với đồng hồ Misfit thời trang: 

www.misfit.com/products/flash  

Thưởng thức âm thanh chất lượng cao với loa Harman Kardon sành điệu: 

www.harmankardon.com  

 

 
Soạn ANZ1 gửi 8069 để đăng ký  ngay. 

 

 
 

 

Liên hệ với chúng tôi: 
   

 
1900 1276 

 
ask@anz.com 

 
anz.com/vietnam 

   
 

(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng: 

 

Chủ Thẻ Tín dụng mới sẽ được hoàn 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: 

• Ưu đãi khi mở Thẻ Tín Dụng ANZ Chuẩn & Vàng: “Sở hữu đồng hồ thời trang Misfit Flash chỉ với 499.000 

đồng” cho khách hàng đạt 4 giao dịch tối thiểu 400.000 đồng và có tổng giao dịch đạt 10 triệu đồng trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ. 
• Ưu đãi khi mở Thẻ Tín Dụng ANZ Platinum & Signature Priority Banking Platinum: “Sở hữu loa Harman chỉ 

với 999.000 đồng” cho khách hàng đạt 4 giao dịch tối thiểu 400.000 đồng và có tổng giao dịch đạt 10 triệu 

đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ 

• Chủ thẻ Chính phải hoàn tất & nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu đến hết ngày 29/05/2015 

• Phí thường niên năm đầu tiên sẽ được tính ngay khi kích hoạt thẻ và sẽ hoàn trả cho khách hàng đủ điều 

kiện vào kỳ sao kê tháng 05 & 06 & 07/2015 

• Thư thông báo cho các khách hàng đủ điều kiện sẽ được gửi qua email từ tháng 5 đến tháng 7/2015 (không 

áp dụng cho chủ thẻ Phụ). 

 

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