
Thẻ Tín Dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum & ANZ Travel 
Visa Platinum 

 
Dịch vụ phòng chờ VIP tại sân bay - Điều kiện và điều khoản 

 
1. Thời hạn ưu đãi: 15/08/2014 – 15/08/2015. 

2. Chương trình khuyến mại áp dụng cho Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của 

Thẻ Tín Dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum và ANZ Travel 

Visa Platinum (sau đây gọi là “Chủ thẻ”) có lịch sự tín dụng tốt và được phát 

hành của Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên ANZ Việt Nam (sau đây gọi là 

“ANZ”) 

3. Chủ thẻ có thể sử dụng miễn phí dịch vụ phòng chờ nằm trong danh sách, 

bao gồm các trang thiết bị và đồ ăn thức uống trừ trường hợp có quy định 

riêng của ban quản lý phòng chờ, bất kể hạng vé hoặc hãng máy bay nào. 

4. Chủ thẻ phải có tổng chi tiêu ít nhất 10 triệu đồng trong cùng chu kỳ sao kê 

sử dụng ưu đãi của chương trình này, nếu không, ANZ có quyền tính chi phí 

dịch vụ phòng chờ trị giá 600.000 đồng vào tài khoản thẻ tín dụng của Chủ 

thẻ. 

5. Mức tổng mức chi tiêu tối thiểu có thể được thực hiện bởi chủ thẻ chính và 

phụ. Những giao dịch thanh toán hàng tháng cho Trả Góp Ưu Đãi, Tạm Ứng 

Linh Họat và những lọai phí bao gồm phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí 

rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán thẻ tín dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm 

và các loại phí phát sinh khác nếu có sẽ không được tính vào tổng chi tiêu 

bằng thẻ tín dụng. 

6. Thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum hoặc ANZ Travel 

Visa Platinum hợp lệ phải được trình diện cùng với thẻ lên máy bay (boarding 

pass), tại quầy tiếp tân của phòng chờ để được sử dụng phòng chờ. Thẻ bị 

mất/hết hạn sẽ không hợp lệ để được sử dụng. 

7. Khách và em bé đi cùng chủ thẻ sẽ được tính giá phổ biến của phòng chờ và 

thuộc quyền quyết định của ban quản lý phòng chờ. Tất cả các phí phụ trội 

phải được thanh toán bằng thẻ tín dụng ANZ.  



8. Các phòng chờ sân bay có quyền từ chối quyền sử dụng dịch vụ của chủ thẻ 

khi không thể trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết và hợp lệ. 

9. Nếu Chủ thẻ bị tính tiền khi sử dụng dịch vụ phòng chờ và các dịch vụ ăn 

uống trong thời hạn ưu đãi và muốn nhận lại tiền hoàn trả, ANZ phải được 

thông báo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ sử dụng dịch vụ với 

những giấy tờ đi kèm. Nếu thông báo diễn ra sau 3 ngày làm việc và với 

những chi phí dịch vụ khác nếu có, ANZ sẽ không chịu trách nhiệm trong việc 

hoàn trả và chi phí sẽ được thanh toán bởi chủ thẻ. 

10. Bất cứ tranh cãi liên quan đến chất lượng dịch vụ của các phòng chờ sẽ được 

giải quyết trực tiếp giữa Chủ thẻ và các phòng chờ.  

11. Mọi quyết định của ANZ liên quan đến các chương trình khuyến mại này là 

cuối cùng, chính thức và không phải thông báo 

12. ANZ toàn quyền chấm dứt, thay đổi hay bằng cách khác xử lý chương trình 

khuyến mãi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho khách 

hàng. ANZ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, 

thiệt hại, chi phí mà bất kỳ cá nhân nào gánh chịu, dưới bất kỳ hình thức nào, 

liên quan tới chương trình khuyến mại 

13. Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam (“ANZ”), một công ty con của 

Tập đoàn Ngân Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand 

(“ANZBGL”), một ngân hàng được thành lập tại Australia. ANZ được thành lập 

và cấp phép tại Việt Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn. ANZ không 

phải là tổ chức được phép nhận tiền gửi 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. ANZBGL không chịu trách nhiệm ðối với các nghĩa vụ của 

ANZ. 


