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Giới thiệu bạn bè, nhân thêm quà tặng 

Điều kiện và điều khoản của chương trình 

 

1. Thời hạn chương trình: 07/10 - 15/11/2013 

 

2. Thể lệ khuyến mãi: Chương trình khuyến mại này áp dụng cho chủ thẻ tín dụng và khách 
hàng vay tiêu dùng ANZ hiện tại giới thiệu khách hàng vay tiêu dùng mới 

 

Soạn tin nhắn ANZGT <tên người được giới thiệu> <số điện thoại người được giới thiệu>   gửi 
8069 

 

Chủ thẻ tín dụng và khách hàng vay tiêu dùng ANZ hiện tại giới thiệu khách hàng vay tiêu 
dùng mới sẽ nhận được tiền thưởng cho mỗi hồ sơ vay giới thiệu thành công. Tổng tiền thưởng 
khách hàng nhận được sẽ được dựa vào tổng số hồ sơ vay giải ngân trong trong thời hạn 
chương trình. 

 

3. Thông tin chi tiết chương trình khuyến mại: 

 

Điều kiện tham gia 
chương trình 

Thời hạn chương trình 
khuyến mại 

Chi tiết giải thưởng 

Khách hàng là chủ thẻ tín 
dụng và vay tiêu dùng ANZ 
hiện tại giới thiệu khách 
hàng vay tiêu dùng mới 
trong thời gian khuyến mại 
và hồ sơ vay giải ngân trước 
ngày 30/11/2013 

07/10 - 15/11/2013 

-  Nhận tiền thưởng trị giá 
200.000 đồng cho 01 hồ sơ 
vay thành công và giải ngân 
với số tiền từ 50 triệu đồng. 

-  Nhận tiền thưởng trị giá 
500.000 đồng khi có hơn 01 hồ 
sơ vay thành công và giải ngân 
với số tiền từ 250 đến dưới 500 
triệu đồng. 

-  Nhận tiền thưởng trị giá 
1.500.000 đồng khi có hơn 01 
hồ sơ vay thành công và giải 
ngân với số tiền từ 500 triệu 
đồng. 
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4. Điều kiện khác: 

- Khách hàng Vay tiêu dùng và thẻ tín dụng ANZ tham gia chương trình phải tiếp tục là khách 

hàng hiện tại của sản phẩm đến thời điểm 31/10/2013 để thỏa điều kiện tham gia chương 

trình. Khách hàng Vay tiêu dùng và thẻ tín dụng ANZ mới từ 01/11/2013 không được tham 

gia chương trình này 

- Chương trình không áp dụng cho người được giới thiệu muốn tăng thêm khoản vay tiêu 

dùng 

- Hồ sơ vay mới phải được giải ngân trước ngày 30/11/2013 

- Tiền thưởng sẽ được tặng vào tài khoản thẻ tín dụng ANZ hoặc tài khoản giao dịch trước 

ngày 15/12/2013 

- Các điều khoản và điều kiện khác áp dụng theo Điều khoản & Điều kiện chuẩn thông 

thường của sản phẩm. 

- Mọi quyết định của ANZ liên quan đến các chương trình khuyến mại này là cuối cùng và 

chính thức.  

- Bất kỳ hành động gian lận, lạm dụng, hay không được phép nào liên quan đến giao dịch thẻ 

tín dụng để nhận giải thưởng có thể dẫn đến việc hủy bỏ ưu đãi này. Việc hủy bỏ này sẽ 

không ảnh hưởng đến bất kỳ hành động pháp lý nào mà ANZ có thể tiến hành. 

- 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.  

- ANZ là 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 đối với các nghĩa vụ của ANZ. 

 

 


