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Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ Kiêm Hợp Đồng

Vui lòng điền tất cả thông tin dưới đây để đề nghị

Thông tin cá nhân
Họ tên (như trên CMND & Hộ chiếu):

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng):

Nam

Nữ

Ngày sinh (ngày/tháng/năm)

Nơi sinh (thành phố, quốc gia):

Số CMND/Hộ chiếu:

Địa chỉ tạm trú (nếu khác địa chỉ thường trú):

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân Đã lập gia đình Ly dị

Hình thức sở hữu nhà ở:

Sở hữu Mua trả góp Thuê

Sống với bố mẹ

Khác (Xin ghi rõ):

Thời gian ở tại địa chỉ hiện tại: Năm Tháng

Có Không

Hiện tại bạn có phải là người cư trú Hoa Kỳ không (cư trú ở Hoa Kỳ hơn 183 ngày/ năm)?

Đối với người nước ngoài:

Số tham chiếu của Thị thực cư trú:

Ngày hết hạn lưu trú tại Việt Nam:

Ngày/tháng/năm
Số người bạn đang chu cấp tài chính:

Trình độ học vấn:
THCS THPT CĐ ĐH Thạc sĩ/Tiến sĩ

Mật mã liên lạc qua điện thoại (tối đa 06 ký tự):
*Ghi chú: Mã số này không phải là số PIN

Điện thoại:

Loại hình doanh nghiệp:

Nhà nước Cổ phần

TNHH

Nước ngoài/Liên doanh

Hợp danh/Tư nhân

Khác (Xin ghi rõ):

Ngành nghề:
Nông nghiệp Xây dựng Tài chính/Ngân hàng

Bảo hiểm Sản xuất Bất động sản

Vận tải Truyền thông Bán buôn/Bán lẻ

Du lịch/Nhà hàng Khác (xin ghi rõ)

Chức vụ:
Nhân viên Chuyên viên Giám đốc Phó Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc/Giám đốc Toàn Quốc Chủ Doanh Nghiệp

Thời gian công tác tại cơ quan hiện tại: Năm Tháng

Lương cơ bản trước thuế hàng tháng

Phụ cấp hàng tháng

Thu nhập khác nếu có

VNĐ

VNĐ

VNĐ

Thẻ Platinum

Thẻ Vàng

Thẻ Chuẩn

Trong trường hợp không được cấp thẻ tín dụng đã chọn ở trên, bạn có muốn được
cấp Thẻ tín dụng ANZ khác không?

Loại Thẻ tín dụng quốc tế ANZ Thu nhập tối thiểu
hàng tháng (VNĐ)

Phí thường niên
(VNĐ)

20.000.000

16.000.000

8.000.000

1.100.000

550.000

350.000

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:
Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Thông tin nghề nghiệp
Đi làm Tự kinh doanh

Khác (Xin ghi rõ):

Nơi công tác:

Địa chỉ cơ quan:
Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Điện thoại liên lạc:

ĐTDĐ:

* Bảng sao kê giao dịch hàng tháng sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký ở trên. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác (spam) hoặc
các thiết bị lọc thư điện tử khác để nhận bảng sao kê giao dịch qua dịch vụ thư tín điện tử.

Email:

Họ Tên đệm Tên

* Khách hàng đồng ý rằng đây là số điện thoại chính thức đăng ký với Ngân Hàng (có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo 
phương thức do Ngân Hàng quy định). Các chỉ thị của Khách hàng thông qua số điện thoại đã đăng ký (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở chỉ thị kích hoạt Thẻ tín dụng ANZ) sẽ có giá trị ràng buộc Khách hàng.
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Nơi công tác trước đây:

Thời gian công tác tại cơ quan trước đây: Năm Tháng

Tổng thời gian công tác: Năm Tháng

Thông tin tài chính
Có (chọn loại TK bên dưới) KhôngBạn là khách hàng hiện tại của ANZ?

Thông Tin Tài Khoản
Tên ngân hàng giao dịch chính Số tài khoản giao dịch

Thông Tin Các Khoản Vay
Tên Ngân Hàng/Công ty Tài Chính Loại Vay Khoản trả góp hàng tháng (VNĐ)

1.

2.

Thông Tin Thẻ Tín Dụng Khác
Tên Ngân Hàng/Công ty Tài Chính Số thẻ Mở thẻ từ năm

1.

2.

Nếu bạn có hơn hai khoản vay hoặc Thẻ tín dụng, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết trên một trang giấy riêng.

Đi làm Tự kinh doanh

Khác (Xin ghi rõ):

Số CMND/Hộ chiếu:

Thông tin người hôn phối
Họ tên (như trên CMND & Hộ chiếu):

Họ Tên đệm Tên

Quốc tịch:

Nơi công tác:

Địa chỉ cơ quan:
Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Điện thoại liên lạc:

ĐTDĐ:

Địa chỉ:
Số: Tên đường:

Thông tin tham chiếu
Người tham chiếu là người có thể xác nhận thông tin của bạn là đúng (ví dụ như Giám đốc hay
đồng nghiệp của bạn).

Họ tên:

Thông tin khác
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt Tiếng Anh

Bạn muốn nhận Thẻ tín dụng và mã số PIN của thẻ chính và thẻ phụ (nếu có), thông báo và
các thư từ khác liên quan đến Thẻ tín dụng gửi qua bưu điện (trong giờ hành chính) tại:

* Ghi chú: Địa chỉ nhận thư phải là địa chỉ ở Tp. HCM, Hà Nội hoặc Bình Dương.

Bạn có đồng ý nhận thông tin từ ANZ (bao gồm những thông tin không phải là bảng sao kê
hàng tháng) thông qua email, tin nhắn SMS và các thiết bị điện tử khác không?

Có Không

Địa chỉ thường trú Địa chỉ tạm trú Địa chỉ cơ quan

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Điện thoại liên lạc:

Điện thoại cơ quan:

ĐTDĐ:

Phần Dành Cho Người Nước Ngoài
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của một người nói tiếng Anh tại nước bản địa:

Địa chỉ:
Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Điện thoại liên lạc:

ĐTDĐ:

Email:

Họ tên:

Ghi nợ tự động

Số tài khoản của Tôi/Chúng tôi tại ANZ là:

Tôi/Chúng tôi muốn chọn tỉ lệ thanh toán:

Thanh toán Số Tiền Tối Thiểu Thanh toán Toàn Bộ Dư Nợ

Chữ ký và họ tên của Chủ Tài Khoản (Đối với tài khoản đồng sở hữu có phương thức điều 
hành là đồng chủ tài khoản cùng ký, tất cả các chủ tài khoản cần phải ký vào đây).

Tôi/ Chúng tôi đồng ý là ANZ có quyền, và được Tôi/ Chúng tôi ủy quyền, thực hiện ghi nợ tự động các
khoản nợ phải thanh toán (hay bất kỳ phần thiếu hụt của bất kỳ khoản nợ phải thanh toán đã thỏa
thuận trước nào) vào tài khoản của Tôi/ Chúng tôi tại ANZ vào ngày làm việc ngay trước ngày đến hạn
hoặc ngày đến hạn mỗi tháng liên quan đến thẻ tín dụng của Tôi/ Chúng tôi. Nếu ghi nợ tự động
không thể thực hiện được 3 lần liên tiếp do tài khoản chỉ định của Tôi/ Chúng tôi không đủ số dư vào
ngày đến hạn, Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng chỉ định ghi nợ tự động sẽ vô hiệu và Tôi/Chúng tôi vẫn có
trách nhiệm thanh toán thẻ tín dụng vào ngày đến hạn bằng mọi hình thức thanh toán khác.

TK tiết kiệm TK vay TK lương

Họ Tên đệm Tên

Họ Tên đệm Tên
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Chấp thuận của Chủ thẻ

Chữ ký của Chủ thẻ chính:

Chữ ký thay mặt đại diện cho ANZ:

Ngày/tháng/năm

Ngày/tháng/năm

Tài sản bảo đảm cho tài khoản thẻ tín dụng
* Yêu cầu với thẻ tín dụng có ký quỹ.

Tài khoản thẻ tín dụng của tôi/chúng tôi được bảo đảm bởi:

(Vui lòng điền số tài khoản tiền gửi tại ANZ được dùng làm tài sản đảm bảo)

Số dư tài khoản tiền gửi:

Giấy đề nghị này được lập thành một bản chính và được giữ bởi ANZ. Các Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ 
Tín Dụng ANZ và các văn bản liên quan khác có thể được xem tại anz.com/vietnam hay tại bất kỳ chi 
nhánh ANZ nào hoặc bằng cách gọi cho Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7 theo số 1800 1559. Một bản sao của Các 
Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ cũng sẽ được cung cấp khi Thẻ Tín Dụng ANZ của khách 
hàng được phát hành. 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.

Các điều khoản, điều kiện và thỏa thuận liên quan:
Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung Ngân Hàng ANZ - Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ, Điều
Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ.

Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Thư Tín Điện Tử.

Hợp đồng cầm cố tài khoản tiền gửi (dành cho Thẻ tín dụng có ký quỹ)

Mã số tham chiếu:

Mã số thuế của công ty WBS:

Ngày nhận hồ sơ:

Mã số nhân viên thực hiện (6 chữ số sale code):

Tên nhân viên thực hiện:

Chữ ký nhân viên thực hiện:

Chứng minh giấy tờ tùy thân và địa chỉ cư trú

Người Việt Nam:
1.   CMND hoặc Hộ chiếu.
       Bao gồm chủ thẻ chính và phụ (nếu có)
2.   Sổ hộ khẩu hoặc KT3

Người nước ngoài:
1.    CMND hoặc Hộ chiếu.
        Bao gồm chủ thẻ chính và phụ (nếu có)
2.    Thị thực cư trú hợp pháp hoặc giấy 
       phép lao động.

Hồ sơ đính kèm:
* Ghi chú: Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả.

Tôi/Chúng tôi đính kèm những hồ sơ dưới đây:

Chứng minh thu nhập của Chủ Thẻ Chính

Công nhân viên:
1.   Hợp đồng lao động xác nhận chức vụ, thời gian công tác, mức lương và thời hạn hợp đồng.
2.   Bản gốc giấy thanh toán lương của tháng gần nhất.
3. Sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện mức lương 3 tháng gần nhất.  

* Yêu cầu với thẻ tín chấp.

Tự kinh doanh

1.   Giấy phép kinh doanh.
2.   Hóa đơn đóng thuế thu nhập 6 tháng gần nhất (doanh nghiệp đóng thuế khoán) hoặc Quyết
       toán Thuế 2 năm gần nhất (doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp bình thường).
3.   Sao kê tài khoản ngân hàng dưới tên của doanh nghiệp 6 tháng gần nhất.

Nếu hồ sơ yêu cầu mở thẻ tín dụng được duyệt, thẻ tín dụng của Quý khách có thể được phát hành trong vòng 2 tuần kể
từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh. ANZ Việt Nam bảo lưu quyền phát hành thẻ sau thời hạn nêu trên.

Phần Dành Cho Ngân Hàng
Trong sự hiểu biết cao nhất của tôi, các thông tin cung cấp bởi Khách hàng và được nêu trong các văn 
bản trên là hoàn chỉnh, chính xác, cập nhật và đúng sự thực. Tôi thỏa mãn rằng Khách hàng không sử 
dụng ANZ để thực hiện các giao dịch với các bên đối tác ở các nước bị cấm vận, rằng Khách hàng 
không phải là người cư trú/ở tại nước bị cấm vận, và rằng Khách hàng hoặc bất kì chủ sở hữu hưởng 
lợi nào là một người hay một bên bị cấm vận. Tôi sẽ chịu trách nhiệm ngay lập tức liên hệ với Cán bộ 
phòng chống rửa tiền (MLRO) đối với việc thực hiện Thủ Tục Thẩm Định Khách hàng Nâng Cao (ECDD) 
khi Khách hàng thông báo với ANZ hay khi ANZ xác định rằng Khách hàng có quan hệ với bất kì nước 
bị cấm vận nào như là một phần của hoạt động quốc tế của nó.

Bằng cách ký vào phần dưới đây, Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng:
(i)     Việc điền đầy đủ các thông tin theo mẫu giấy đề nghị này không đảm bảo sự chấp thuận giấy đề 

nghị này của ANZ.
(ii)    Tôi/ Chúng tôi đã được đọc bản Các Điều Kiện và Điều Khoản Thẻ Tín Dụng ANZ và bất kỳ điều 

kiện và điều khoản hoặc/và hợp đồng cũng như chấp thuận nào khác có liên quan đến Thẻ Tín 
Dụng ANZ và Tôi/Chúng tôi đã hiểu và chấp thuận những điều khoản điều kiện và văn bản đó 
(danh sách của những văn bản có liên quan đã được liệt kê ở dưới).

(iii)   Tôi/Chúng tôi sẽ, kể từ khi nhận Thẻ Tín Dụng ANZ, bị ràng buộc bởi Những Điều Khoản và Điều 
Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ và bất kỳ điều kiện và điều khoản hoặc/và hợp đồng cũng như chấp 
thuận nào khác có liên quan đến Thẻ Tín Dụng ANZ (có thể thay đổi tùy từng thời điểm) điều 
chỉnh việc phát hành và sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ và các tài liệu đó, cùng với mẫu đơn này, tạo 
nên một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực giữa chính Tôi/ Chúng tôi và ANZ 
cho việc điều hành tài khoản Thẻ Tín Dụng ANZ và sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ(“Hợp Đồng Thẻ 
Tín Dụng”).

(iv)   Tôi/Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh liên quan đến 
Thẻ Tín Dụng ANZ thông qua việc sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ mà Tôi/Chúng tôi đã được cấp.

(v)    Nếu là Chủ thẻ chính, Tôi bảo đảm rằng Tôi đã trên 18 tuổi và hiểu rằng ANZ có quyền ngưng 
cung cấp dịch vụ Thẻ Tín Dụng ANZ trong trường hợp dịch vụ Thẻ Tín Dụng ANZ này được cấp 
nhầm cho người dưới 18 tuổi.

(vi)   Để thêm an toàn, Tôi/Chúng tôi chọn (các) Mật Mã bao gồm sáu (06) ký tự sẽ được yêu cầu khi 
liên hệ ANZ về Thẻ Tín Dụng ANZ thông qua Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7.

(vii)  Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng nội dung của giấy đề nghị này hoàn toàn đúng và chính xác và chữ ký 
của Tôi/Chúng tôi ở dưới là bằng chứng cho việc Tôi/Chúng tôi đã hiểu và đồng ý cho những nội 
dung đã được nêu ra trong giấy đề nghị này và Hợp Đồng Thẻ Tín Dụng.

(viii) Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng theo yêu cầu của Tôi/Chúng tôi và luôn phụ thuộc vào toàn quyền 
quyết định của ANZ, Thẻ Tín Dụng và mã số PIN có thể được chuyển cho Tôi/Chúng tôi qua 
đường bưu điện đến địa chỉ nhận thư đã đăng ký hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác mà ANZ 
cho là thích hợp. Tôi/Chúng tôi đồng ý sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao nhận Thẻ Tín 
Dụng và mã số PIN như đã nêu ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro về mất mát, 
thất lạc, hoặc lạm dụng Thẻ Tín Dụng.
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Giấy Đề Nghị Cấp Thẻ Tín Dụng ANZ Kiêm Hợp Đồng

1. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện thoại di động trả sau:

Số ĐT di động VinaPhone

Số điện thoại 1

Viettel

Số điện thoại 2

Số điện thoại 3

Cam Kết Của Khách Hàng:

Chữ ký của Khách hàng:

Ngày/tháng/năm

2. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Điện thoại cố định / ADSL:

Số ĐT cố định /
Tài khoản ADSL

STT
(Trung tâm ĐT Nam Sài Gòn)

Số ĐT / Tài khoản 1

Viettel

Số ĐT / Tài khoản 2

Số ĐT / Tài khoản 3

Hướng Dẫn Khách Hàng:
•  Khách hàng (chủ thẻ chính) đăng ký Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động qua chi nhánh ANZ hoặc qua bưu 

điện, tại thời điểm ANZ nhận được Phiếu đăng ký kể từ ngày 15 hàng tháng sẽ có hiệu lực từ tháng tiếp theo. 
Phí đăng ký dịch vụ là 60.000 đồng/ lần đăng ký. Ngân hàng có quyền thay đổi mức phí này tại bất kỳ thời điểm 
nào mà không cần thông báo.

•  Dịch vụ thanh toán hóa đơn hàng tháng chỉ được thực hiện với những hóa đơn từ 30.000 đồng.
•  ANZ có thể gọi lại cho khách hàng qua số điện thoại đã đăng ký để xác minh các thông tin điền trong Phiếu 

đăng ký này.
•  Khách hàng sẽ nhận được thông báo về tình trạng đăng ký dịch vụ qua tin nhắn. Nếu không nhận được bất kỳ 

thông báo nào trong vòng 10 ngày, khách hàng chịu trách nhiệm liên hệ Trung tâm Thẻ 24/7 để đảm bảo Phiếu 
đăng ký đã được tiếp nhận tại ANZ.

•  Ngày 15 hàng tháng ANZ sẽ thực hiện ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ đăng ký của khách hàng để thanh toán hóa 
đơn. Trong trường hợp ngày 15 không phải là ngày làm việc thì hóa đơn sẽ được thanh toán vào ngày làm việc 
tiếp theo hoặc trước ngày đến hạn của hoá đơn.

•  Khách hàng phải thông báo cho ANZ bằng văn bản nếu có bất kỳ thay đổi/ không xác nhận thông tin thanh 
toán hóa đơn đã đăng ký được thông báo qua tin nhắn ít nhất 15 ngày trước ngày thanh toán, nếu không, việc 
thanh toán hóa đơn sẽ tiếp tục được xử lý theo hướng dẫn trước đây.

•  Khách hàng có thể yêu cầu hủy bỏ Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động thông qua Trung tâm Thẻ 24/7, phí 
hủy bỏ dịch vụ là 20.000 đồng/ lần. Yêu cầu hủy bỏ mà Ngân hàng nhận được vào hoặc sau ngày 15 hàng tháng 
sẽ có hiệu lực kể từ tháng tiếp theo. Các yêu cầu này của khách hàng sẽ được lưu lại để làm bằng chứng về sau.

* Lưu ý: Số điện thoại phải trùng số đăng ký cho Thẻ Tín Dụng ANZ. Ngân hàng sẽ thông báo tình trạng đăng ký/thanh 
toán cho quý khách qua số điện thoại này.

Đăng Ký Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động Qua Thẻ Tín 
Dụng ANZ
Có thể chọn một hoặc nhiều dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ dưới đây:

Mật mã liên lạc qua điện thoại (tối đa 06 ký tự):
*Ghi chú: Mã số này không phải là số PIN

Chữ ký của Chủ thẻ phụ:

Ngày/tháng/năm

Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn 1 thẻ phụ vui lòng cung cấp thông tin chi tiết trên một trang giấy riêng.

Mối quan hệ với chủ thẻ chính:

*Chủ thẻ phụ từ 16 tới 18 tuổi phải có cha/mẹ là chủ thẻ chính.

Tên in nổi trên thẻ (chữ in, tối đa 19 ký tự kể cả khoảng trắng):

Nam

Nữ

Ngày sinh (ngày/tháng/năm)

Nơi sinh (thành phố, quốc gia):

Địa chỉ thường trú:

Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu:

Địa chỉ tạm trú (nếu khác địa chỉ thường trú):
Số: Tên đường:

Phường:

Tỉnh, thành:Quận:

Có Không
Hiện tại bạn có phải là người cư trú Hoa Kỳ không (cư trú ở Hoa Kỳ hơn 183 ngày/ năm)?

Tên Chủ Thẻ:

Số ĐT:

Phần Dành Cho Ngân Hàng

Ngày xử lý

Xử lý bởi

Kiểm tra bởi

Bằng cách ký vào phần dưới đây, Tôi hiểu và đồng ý rằng:
1. Tôi đã nhận được một bản sao các Điều Kiện và Điều Khoản của Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động tại 

thời điểm đăng ký dịch vụ và thừa nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận đăng ký. Tôi cũng đồng ý rằng 
Phiếu đăng ký, các Điều Kiện và Điều Khoản Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động, và Điều Kiện và Điều Khoản Thẻ 
Tín Dụng bao gồm các hợp đồng giữa ANZ và tôi liên quan đến Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động qua 
Thẻ Tín Dụng ANZ.

2. Tôi chịu trách nhiệm tính chính xác của các dịch vụ & số tài khoản đăng ký thanh toán tự động như đăng ký 
bên trên và tôi đồng ý rằng thông tin qua tin nhắn xác nhận đăng ký thành công của ANZ là sự xác nhận của 
tôi về số tiền ANZ sẽ ghi nợ tự động hàng tháng.

3. ANZ có quyền, và được Tôi ủy quyền thực hiện ghi nợ tự động vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của Tôi đăng ký ở 
trên cho các khoản nợ phải thanh toán hàng tháng cho các hóa đơn và phí dịch vụ (nếu có).

4. Tổng số tiền chi tiêu bằng Thẻ Tín Dụng của Tôi bao gồm cả thanh toán hóa đơn hàng tháng trong một số 
trường hợp sẽ vượt quá hạn mức của Thẻ Tín Dụng theo thông báo của ANZ từng thời điểm. Tôi cũng đồng ý 
rằng ANZ sẽ không tiến hành thanh toán hóa đơn nếu việc thanh toán này làm cho Thẻ Tín Dụng của Tôi bị 
vượt hạn mức.

5. Số tiền thanh toán hóa đơn sẽ được coi là một phần của khoản thanh toán hàng tháng theo Thẻ Tín Dụng 
của Tôi.

6. Mọi chênh lệch giữa số tiền trên hóa đơn của Nhà cung cấp dịch vụ và số tiền thanh toán tự động qua Thẻ 
Tín Dụng của Tôi phải được thông báo cho ANZ trong vòng 10 ngày kể từ ngày bảng sao kê Thẻ Tín Dụng 
được phát hành, sau thời hạn này ANZ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của tôi liên 
quan đến việc thanh toán cho các dịch vụ nêu trên

7. Tôi theo đây đồng ý và xác nhận rằng ANZ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, yêu 
cầu, khiếu kiện hay tranh chấp nào giữa tôi và các nhà cung cấp dịch vụ nêu trên (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở tranh chấp liên quan đến số tiền dịch vụ phải thanh toán) với điều kiện là ANZ đã hành động một 
cách ngay tình

8. ANZ có quyền từ chối hoặc chấp nhận đăng ký Dịch Vụ Thanh Toán Hóa Đơn Tự Động của Tôi như đã đề cập 
trong phần hướng dẫn thanh toán của Phiếu đăng ký này mà không cần giải thích.

Thông tin Chủ thẻ phụ
Họ tên (như trên CMND & Hộ chiếu):

Họ Tên đệm Tên
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