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NH�NG L�I ÍCH CHÍNH

Tích l�y 1X d�m ANZ cho m�i chi tiêu 25.000 VN�. Tích l�y 3X d�m ANZ cho t�t c� giao d�ch mua s�m qu�c t� vào cu�i 
tu�n. Tích l�y thêm 4X d�m ANZ cho giao d�ch trên www.agoda.com/anzvnmiles

Quy ��i d�m bay tích l�y theo t� l� 1 d�m ANZ = 1 d�m bay c�a Lotusmiles (Vietnam Airlines), KrisFlyer 
(Singapore Airlines) ho�c Asia Miles (Cathay Pacific Airways) và s� d�ng d�m BAY MI�N PHÍ t�i h�n 75 hãng 
hàng không toàn th� gi�i. Quy ��i Agoda e-voucher tr� giá 1 tri�u ��ng cho m�i 2.800 d�m ANZ.

���c mi�n phí thành viên DragonPass và có quy�n s� d�ng phòng ch� VIP mi�n phí m�i quý m�t l�n t�i h�n 850 
phòng ch� sân bay trên toàn th� gi�i.

T�n h��ng �u �ãi 50% mi�n phí ra sân (green fee) cho ch� th� chính, ph� t�i 6 Câu l�c b� Golf hàng ��u Vi�t Nam.

T�n d�ng t�i �a tr� giúp t� d�ch v� h� tr� thông tin c�a Visa v� du l�ch, �n u�ng, mua s�m, các nhu c�u hàng ngày 
và kinh doanh.

B�o hi�m du l�ch lên ��n 500.000 �ô la M�.

Mua s�m ngay, thanh toán sau, 
��n 45 ngày mi�n lãi su�t

Hoàn tr� linh ho�t ch� v�i t�i 
thi�u 5% d� n� m�i tháng

Giao d�ch d� dàng qua internet 
ho�c �i�n tho�i, d�ch v� th� tín 
�i�n t� thu�n ti�n

Ph��ng th�c thanh toán �a 
d�ng bao g�m ATM, Internet 
Banking, H�p thanh toán ANZ và 
thanh toán ti�n m�t (mi�n phí) 
t�i các chi nhánh toàn qu�c 
Ngân hàng An Bình

D�ch v� SMS Banking mi�n phí 
c�p nh�t thông tin tài kho�n 
24/7 và kích ho�t th� tín d�ng 
m�i lúc m�i n�i 

D�ch v� Ngân hàng tr�c tuy�n 
(mi�n phí) �� xem thông tin sao 
kê th� tín d�ng, nh�ng giao d�ch 
g�n nh�t và thanh toán th�.

D�ch v� thông báo giao d�ch và 
xác nh�n thanh toán qua tin 
nh�n.

D� dàng tr� góp hàng tháng cho 
các giao d�ch mua s�m và rút 
ti�n m�t*

ID. WK006-V2016Apr01

T�n h��ng �u �ãi t�c thì t�i hàng tr�m �i�m mua s�m c�a h� th�ng ANZ Spot t�i Vi�t Nam.

Tài li�u này nh�m cung c�p thông tin khái quát v� cách th�c ho�t ��ng c�a Th� Tín 
D�ng ANZ Travel Platinum c�a b�n. �� bi�t thêm thông tin v� Th� Tín D�ng ANZ 
Travel Platinum, b�n có th� xem Các �i�u Kho�n và �i�u Ki�n Th� Tín D�ng ANZ 
Travel Platinum . 
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Tích l�y 1X d�m ANZ cho m�i chi tiêu 25.000 VN� n�i ��a và qu�c t�, và tích l�y 3X d�m ANZ 
cho t�t c� giao d�ch mua s�m qu�c t� vào cu�i tu�n* 
            
Tích l�y 2.000 d�m ANZ cho ch� th� thành viên khi kích ho�t th�(*) 
(*) Chi tiêu t�i thi�u 10.000.000 VN� trong vòng 30 ngày k� t� ngày kích ho�t

Tích l�y d�m ANZ m�i ngày và � m�i n�i

B�ng trên ch� mang tính minh h�a.
*  Tích l�y 3X d�m ANZ cho t�t c� các giao d�ch mua s�m qu�c t� vào ngày cu�i tu�n n�u Ch� Th� có t�ng giao d�ch mua s�m ít nh�t 

30.000.000 VN� trong chu k� sao kê nh�n d�m bay c�ng thêm, t�i �a 2.000 d�m ANZ m�i tháng.
** 67.200 d�m th��ng có th� ��i ���c 24 Voucher Agoda tr� giá 1 tri�u ��ng/ho�c 1 vé máy bay kh� h�i �i �à N�ng h�ng th��ng gia/ho�c 

1 vé máy bay kh� h�i �i Singapore, �ài Loan h�ng ph� thông/ ho�c 1 vé máy bay m�t chi�u �i Tokyo, Sydney, Paris h�ng ph� thông.

Tích l�y và quy ��i d�m ANZ d� dàng
T� l� quy ��i 1-��i-1 t� d�m ANZ tích l�y sang d�m bay 
c�a các ��i tác:
      Lotusmiles c�a Vietnam Airlines
      Asia Miles c�a Cathay Pacific Airways
      KrisFlyer c�a Singapore Airlines
Voucher ���c th�c hi�n quy ��i t�i 
agoda.com/anzvnredemption
Cách ��i d�m th��ng ANZ:
Ch� th� chính liên h� Trung tâm D�ch v� Khách hàng s� 
1900 1276 �� yêu c�u quy ��i d�m th��ng ANZ tích l�y. 
M�i yêu c�u quy ��i t�i thi�u là 1.000 d�m (cho các hãng 
bay) và 2.800 d�m (cho Agoda e-voucher)

TÍCH L�Y D�M TH��NG ANZ

QUY ��I D�M TH��NG ANZ

B�NG MINH H�A D�M TH��NG ANZ TÍCH L�Y �� ��I 1 VÉ 
MÁY BAY MI�N PHÍ THEO CH��NG TRÌNH LOTUSMILES 
(VIETNAM AIRLINES) 

* L�u ý:
1. Ch� th� ph�i là thành viên c�a Lotusmiles (VN Airlines), Asia Miles (Cathay Pacific Airways) & KrisFlyer (Singapore Airlines) tr��c khi quy ��i d�m th��ng ANZ và vi�c quy ��i 

này ph�i tuân theo �i�u kho�n & �i�u ki�n c�a các ��i tác tham gia.
2. ANZ s� không ch�u trách nhi�m d��i b�t k� hình th�c nào liên quan ��n quy�n l�i, vi�c thay ��i d�m th��ng hay phí, lãi phát sinh trong quá trình quy ��i vé th��ng gi�a 

ch� th� v�i các ��i tác ch��ng trình.   
3. �� bi�t thông tin v� D�m ANZ tích l�y, ch� th� tham kh�o B�ng sao kê Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum hàng tháng ho�c liên h� Trung tâm D�ch v� Khách hàng   1900 

1276 nhánh 2.
4. �� bi�t thêm thông tin v� D�m ANZ c�n tích l�y �� quy ��i vé th��ng cho m�i �i�m ��n và/ho�c c�a ��i tác ANZ, ch� th� tham kh�o t�i:

Lotusmiles: https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmile/redeem-mile/with-vietnam-airlines/award-ticket-table
Asia Miles: http://www.asiamiles.com/am/en/redeem/flightawardfinder?WAright=TopNavFlightAwardFinder
KrisFlyer: http://www.singaporeair.com/saar5/pdf/ppsclub_krisflyer/charts/SQMI_OneWayAwardCharts.pdf

Kh�i hành �i�m ��n D�m th��ng ANZ tích l�y
(vé m�t chi�u h�ng ph� thông)

D�m th��ng ANZ tích l�y
(vé m�t chi�u h�ng th��ng gia)

Hà N�i/H� Chí Minh

Hà N�i/H� Chí Minh

Hà N�i/H� Chí Minh

H� Chí Minh

Hà N�i/H� Chí Minh

�à N�ng

Singapore

Tokyo

Sydney

Paris

9.000

15.000

45.000

45.000

45.000

16.000

40.000

90.000

100.000

175.000

Hà N�i/H� Chí Minh �ài Loan 30.000 65.000

Tích l�y thêm 4X d�m ANZ cho m�i 25.000 VN� chi tiêu 
trên www.agoda.com/anzvnmiles 
* �i�u kho�n và �i�u ki�n áp d�ng. Tham kh�o anz.com/vietnam

70

5 tri�u

 3 X 1.000 d�m = 3.000 d�m ANZ*)

T�ng d�m ANZ hàng tháng

5.600

5 X 200 d�m = 1.000 d�m

Chi tiêu Khi ��t phòng khách s�n 
t�i Agoda

T��ng �ng v�i

67.200 d�m/n�m
t� 75 hãng hàng không

Ho�c
T��ng �ng v�i

24 Voucher Agoda
 tr� giá 1 tri�u ��ng/voucher**

ANZ ANZ ANZ ANZ

Chi tiêu cu�i tu�n t�i n��c ngoài
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S� ti�p �ón ��ng c�p dành riêng cho b�n trên kh�p th� gi�i, ���c mi�n phí thành 
viên DragonPass và có quy�n s� d�ng phòng ch� mi�n phí m�i quý m�t l�n t�i h�n 
850 phòng ch� sân bay VIP ch� dành cho Ch� Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum.

Dù b�n �ang �i du l�ch hay công tác, hãy �c�t cánh� v�i phong thái t� tin và s�ng 
khoái. Th� giãn trong nh�ng phòng ch� VIP cao c�p là cách hoàn h�o �� thoát kh�i 
s� �n ào c�a sân bay. V�i m�i h�ng vé máy bay, b�n luôn ���c �ón ti�p chu �áo t�i 
các phòng ch� VIP khi mang theo Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum.

Nh�ng ti�n nghi c�a phòng ch� VIP:

Ch� c�n xu�t trình Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum cùng th� thành viên trên �ng 
d�ng DragonPass và H� chi�u/Th� lên máy bay c�a b�n t�i các phòng ch� VIP �� t�n 
h��ng �u �ãi và s�n sàng cho nh�ng chuy�n �i m�i. Truy c�p ANZ website t�i 
anz.com/vietnam �� xem chi ti�t danh sách phòng ch� sân bay.

S� D�NG PHÒNG CH� VIP T�I SÂN BAY 
MI�N PHÍ M�I QUÝ M�T L�N

B�n và nh�ng ng��i thân yêu c�a b�n s� ���c b�o v� trong nh�ng chuy�n �i v�i 
gói b�o hi�m du l�ch. 

B�n hoàn toàn an tâm v�i giá tr� b�o hi�m lên t�i 500.000 �ô la M� khi thanh toán 
toàn b� chi phí du l�ch b�ng Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum. 

�� bi�t thêm chi ti�t v� B�o hi�m du l�ch dành cho ch� th� Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum, vui lòng truy c�p ANZ 
website t�i anz.com/vietnam. 
�� tìm hi�u thêm, vui lòng g�i ���ng dây nóng: +84-8- 3914 2856 (HCM) ho�c +84-4-3936 1455 (Hanoi) 
Ho�c trong tr��ng h�p kh�n c�p � n��c ngoài, vui lòng g�i ���ng dây nóng: + 603-2772-5688 or + 848-6299-2185

B�O HI�M DU L�CH LÊN ��N 
500.000 �Ô LA M�

Th�c �n và �� u�ng mi�n phí
Internet/Wi-fi t�c �� cao
Phòng h�p sang tr�ng

Báo và t�p chí phong phú
Ti�n ích gi�i trí thú v�
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��C QUY�N CH�I GOLF

Cách th�c nh�n �u �ãi
T�t c� các gôn th� ��t gi� ch�i qua ch��ng trình ��u ph�i là ch� th� ANZ Travel Platinum
T�i �a 180 l��t ��t ch� (gi�m 50%) m�i tháng theo ch��ng trình này
Các l��t ch�i ch�a s� d�ng trong các tháng tr��c s� không ���c c�ng d�n vào gi� ch�i c�a tháng k� ti�p. 
Ch� th� ch� có th� ��t gi� ch�i gôn cho l�n ch�i k� ti�p khi �ã hoàn t�t l�n ch�i tr��c.
�� ��t ch�, g�i ���ng dây nóng International SOS 24/7: +84-8- 3824 0578 

�i�u ki�n và �i�u kho�n chính:
��t ch� ph�i ���c th�c hi�n ít nh�t tr��c 3 gi� chi�u và tr��c 02 ngày làm vi�c.
��t ch� ph�i ���c th�c hi�n thông qua ch��ng trình Visa Vietnam Golf. Ch� th� s� 
không ���c h��ng �u �ãi c�a ch��ng trình khi tr�c ti�p ��t gi� ch� v�i sân gôn.
Truy c�p ANZ website t�i anz.com/vietnam �� bi�t thêm chi ti�t v� ch��ng trình.

�u �ãi ��c bi�t t�i nh�ng câu l�c b� Golf hàng ��u Vi�t Nam ��n 30/09/2017. T�n h��ng �u �ãi 50% mi�n phí ra sân (green fee) cho ch� th� chính, th� ph� t�i 6 Câu l�c b� 
theo ch��ng trình Visa Golf: 

   Vietnam Golf & Country Club (Quan 9, TP. Ho Chi Minh)
King's Island Golf Club, (Son Tay, Ha Noi)

   Chi Linh Star Golf & Country Club (Chi Linh, Hai Duong)
Da Nang Golf Club (The Dunes Golf Course)

Long Thanh Golf Club (Long Thanh, Dong Nai) Bo Chang Dong Nai Golf Club (Trang Bom, Dong Nai)

D�ch v� ��c quy�n này h� tr� b�n b�t c� khi nào và � �âu. Ch� v�i m�t cu�c g�i, chúng tôi s� giúp b�n ��t nh�ng chuy�n bay g�p, ��t vé cho nh�ng bu�i trình di�n 
hay nh�t hay ��t ch� t�i nhà hàng yêu thích c�a b�n. 
G�i ���ng dây nóng 1201 1169 (ti�ng Anh) �� ���c h� tr� 
Truy c�p trang ch� c�a ANZ t�i anz.com/vietnam �� bi�t thêm chi ti�t v� ch��ng trình

D�CH V� H� TR� THÔNG TIN VÀ CH�M SÓC KHÁCH HÀNG
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Hãy �� Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum qu�n lý vi�c thanh toán hóa ��n hàng tháng giúp b�n b�ng 
D�ch V� Thanh Toán Hóa ��n T� ��ng. Ch� v�i m�t l�n ��ng ký d�ch v�, Th� Tín D�ng ANZ Travel 
Platinum s� qu�n lý thanh toán t� ��ng �úng h�n cho các hóa ��n c�a gia �ình.

Các �u �i�m n�i b�t c�a D�ch V� Thanh Toán Hóa ��n T� ��ng:
Yên tâm hoàn t�t các l�ch bi�u công vi�c khác, không m�t th�i gian cho vi�c thanh toán hóa ��n.
D� dàng theo dõi t�t c� các hóa ��n qua b�ng sao kê Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum hàng tháng.
Không lo l�ng v� chi phí phát sinh ho�c d�ch v� b� gián �o�n khi thanh toán ch�m các hóa ��n.

* Phí ��ng ký d�ch v� là 60.000 VN� và phí h�y d�ch v� là 20.000 VN�. �i�n phi�u ��ng ký t�i anz.com/vietnam, ký tên và n�p t�i chi nhánh ANZ ho�c 
g�i ��n AutoPay-CreditCard@anz.com qua ��a ch� email �ã ��ng ký v�i Th� tín d�ng ANZ.

D�CH V� THANH TOÁN HÓA ��N T� ��NG
D�ch v� hi�n áp d�ng v�i 15 nhà cung c�p:*

�i�n, n��c (EVN (HCM), c�p n��c HCM**)
Truy�n hình (SCTV (HCM), VTVCab)
Tài kho�n ADSL (FPT, CMC (HCM), SPT (HCM), VNPT (HCM), 
Viettel, SST)
Di ��ng tr� sau (MobiFone, Viettel, VinaPhone HCM)
�i�n tho�i c� ��nh (Viettel, SST).

** C�p n��c HCM bao g�m: c�p n��c B�n Thành, Ch� L�n, Nhà Bè, Trung An, Th� ��c, Tân 
Hòa, Phú Hòa Tân.

Nh�n tin v�i cú pháp �� bi�t

KHT <4 s� cu�i c�a th�> g�i ��n 8069

DUNO <4 s� cu�i c�a th�> g�i ��n 8069

DENHAN <4 s� cu�i c�a th�> g�i ��n 8069

�� kích ho�t th� tín d�ng
Ví d�: So�n tin KHT 5079 g�i 8069

�� bi�t S� d� th� tín d�ng hàng ngày

�� bi�t d� n�, kho�n thanh toán t�i thi�u, 
h�n thanh toán và t�ng các kho�n thanh
toán t� k� sao kê g�n nh�t

So�n UD TD g�i 8069 �� c�p nh�t các ch��ng trình khuy�n m�i 
Th� tín d�ng  

D�CH V� SMS BANKING 
Không c�n ��ng ký d�ch v� SMS Banking (mi�n phí), b�n có th� c�p nh�t m�i 
thông tin tài kho�n Th� Tín D�ng ANZ Travel Visa Platinum m�t cách d� dàng và 
ti�n l�i.
L�u ý: Phí g�i tin nh�n t� nhà m�ng*: 1.000 VN�/tin (Áp d�ng: Vinaphone, Mobifone, Viettel); 500 VN�/ tin (Áp d�ng: 
Vietnamobile, Gtel)
*Hi�u l�c t� ngày 01 tháng B�y 2016

D�ch v� SMS Banking là hình th�c linh ho�t giúp khách hàng:
Kích ho�t Th� Tín D�ng trong vòng 24h (ho�c ngày làm vi�c k� ti�p)
Tra c�u tài kho�n vào b�t c� th�i �i�m nào, ch� c�n m�t thao tác ��n gi�n 
b�n có th� theo dõi thông tin s� d� tài kho�n, kho�n thanh toán t�i thi�u 
hay h�n thanh toán d� n� th� qua T�ng �ài 8069 h� tr� 24/7 c�a chúng tôi.

D�ch v� thông báo giao d�ch qua tin nh�n (SMS Alert) 
Thông báo qua tin nh�n giúp b�n tránh nh�ng giao d�ch gian l�n ho�c không �y quy�n, 
và d� dàng c�p nh�t m�i thông tin tài kho�n qua D�ch v� SMS Banking ti�n l�i h�n bao 
gi� h�t. 
* Phí d�ch v� hàng tháng ���c áp d�ng (tham kh�o bi�u phí t�i anz.com/vietnam) và ���c thanh toán tr��c 
m�i quý.

B�n không còn ph�i b�n tâm v� nh�ng giao d�ch b�t th��ng, v�i tin nh�n thông báo trong 
vòng 5 phút cho m�i giao d�ch rút ti�n hay mua s�m qua s� �i�n tho�i b�n ��ng ký. 

N�u b�n mu�n ng�ng s� d�ng d�ch v�, g�i Trung tâm D�ch v� Khách hàng t�i s� 1900 1276 
nhánh 2. Phí t��ng �ng v�i tháng ng�ng d�ch v� s� ���c hoàn tr� và ghi có vào tài kho�n 
th� tín d�ng.

D�ch v� thông báo xác nh�n thanh toán qua tin nh�n

Nh�n thông báo qua tin nh�n cho m�i giao d�ch thanh toán d� n� Th� tín d�ng 
qua b�t k� kênh thanh toán nào c�a ANZ. 

Tin nh�n ���c g�i xác nh�n vào ngày làm vi�c ti�p theo cho giao d�ch thanh 
toán ���c th�c hi�n vào ngày hôm nay, qua s� di ��ng ��ng ký cho Th� tín 
d�ng ANZ. 

D�ch v� hoàn toàn mi�n phí.



Khi b�n s� d�ng Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum, chi ti�t các giao d�ch c�a b�n t�i các 
�i�m bán hàng ho�c các �i�m cung c�p d�ch v� s� ���c chuy�n ��n ANZ. H�n m�c tín 
d�ng s� ���c tr� d�n theo giá tr� giao d�ch mà b�n �ã th�c hi�n và các chi ti�t này s� ���c 
ghi nh�n vào B�ng sao kê Th� Travel Visa Platinum c�a b�n.

M�t �i�u quan tr�ng là b�n c�n ph�i ki�m tra c�n th�n giá tr� c�a m�i l�n giao d�ch và các 
chi ti�t khác tr��c khi b�n ch�p thu�n giao d�ch này, và ki�m tra l�i sau �ó khi b�n nh�n 
���c B�ng sao kê Th� Travel Platinum �� ��m b�o giá tr� giao d�ch c�a b�n trùng kh�p v�i 
các giao d�ch ���c ghi nh�n trong B�ng sao kê này.

Ngoài vi�c s� d�ng Th� Travel Platinum �� mua hàng t� nh�ng �i�m bán hàng và t� các 
nhà cung c�p d�ch v�, b�n có th� s� d�ng Th� Travel Visa Platinum �� rút ti�n m�t. 

Th�c hi�n giao d�ch rút ti�n m�t ngh�a là b�n s� d�ng Th� Travel Platinum �� rút ti�n m�t 
t�i qu�y ho�c máy ATM hay t� m�t giao d�ch t��ng ���ng rút ti�n m�t (ví d� nh� khi b�n 
mua séc du l�ch).

Các lo�i phí
Các lo�i phí c�a tài kho�n Th� Travel Platinum ���c nêu chi ti�t trong Bi�u phí Th� Tín 
D�ng ANZ Travel Platinum: 

Phí duy trì tài kho�n (ví d� nh� phí th��ng niên) 
Phí d�ch v� (ví d� nh� phí thanh toán tr� h�n ho�c phí v��t quá H�n m�c tín d�ng) 
Phí liên quan ��n m�t s� giao d�ch ph�i tr� phí (ví d� nh� b�n s� d�ng th� tín d�ng �� 
rút ti�n m�t)

Trong tr��ng h�p có b�t k� thay ��i nào v� các m�c phí này, b�n s� ���c thông báo. Bi�u phí m�i nh�t có th� ���c tham kh�o t�i 
anz.com/Vietnam ho�c b�t k� chi nhánh nào c�a ANZ ho�c b�ng cách g�i Trung tâm D�ch v� Khách hàng t�i s� 1900 1276 nhánh 2.

Kho�n thanh toán c�a b�n � m�c nào?
B�n có th� tr� toàn b� s� d� cu�i k� ho�c m�t ph�n nào �ó nh�ng ít nh�t 
b�ng giá tr� thanh toán t�i thi�u (5% t�ng d� n�). N�u b�n không thanh toán 
giá tr� t�i thi�u này vào ngày ��n h�n, b�n có th� ch�u phí thanh toán ch�m 
và tài kho�n Th� Tín D�ng ANZ Travel Visa Platinum c�a b�n có th� b� t�m 
khóa ho�c b� �óng.

Lãi su�t s� ���c tính khi b�n ch�n thanh toán ít h�n d� n� cu�i k�.

Ki�m tra giá tr� các giao d�ch trên B�ng sao kê Th� Tín D�ng 
ANZ Travel Platinum
N�u b�n không nh�n ra m�t giao d�ch nào �ó trong B�ng sao kê, vi�c ��u 
tiên là b�n hãy ��i chi�u v�i hóa ��n c�a các giao d�ch mà b�n �ã th�c hi�n. 
Vì có th� có giao d�ch ngay t� ��u tháng mà b�n �ã quên m�t. M�t s� �i�m 
bán hàng có th� s� d�ng tên giao d�ch khác v�i tên ���c ghi trên B�ng sao 
kê. Ho�c có tr��ng h�p giao d�ch này là c�a m�t ��ng ch� th� v�i th� tín 
d�ng c�a b�n.

N�u b�n v�n cho r�ng chi ti�t giá tr� giao d�ch trong B�ng sao kê không chính 
xác, vi�c ��u tiên là b�n hãy liên h� v�i �i�m bán hàng/ �i�m cung c�p d�ch 
v�. Trong tr��ng h�p nh�ng th�c m�c c�a b�n v�n ch�a ���c gi�i quy�t 
th�a �áng, xin vui lòng liên h� v�i Trung tâm D�ch v� Khách hàng t�i s� 1900 
1276 nhánh 2 và yêu c�u ���c tr� giúp ��i v�i tr��ng h�p này. N�u sau khi 
ki�m tra, ANZ ��ng ý r�ng giá tr� c�a giao d�ch này không chính xác và b�n 
�ã thông báo cho ANZ trong m�t kho�ng th�i gian h�p lý, giao d�ch này s� 
���c h�y và tài kho�n c�a b�n s� ���c hoàn ti�n.

CÁCH S� D�NG TH� TÍN D�NG ANZ TRAVEL PLATINUM  
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TH� TÍN D�NG S� D�NG CÔNG NGH� B�O M�T CHIP EMV
Th� EMV chip là gì?
Th� tín d�ng EMV chip là s�n ph�m th� ���c g�n chip �i�n t� theo chu�n qu�c 
t� EMV v�i b� vi x� lý nh� m�t máy tính thu nh� �a ch�c n�ng và �ng d�ng, có 
kh� n�ng l�u tr� các thông tin quan tr�ng ���c mã hóa v�i �� b�o m�t cao.  
V�i các tính n�ng nh� v�y, Th� chip theo chu�n EMV s� giúp nâng cao �� b�o 
m�t cho Th�, gi�m thi�u r�i ro, gi� m�o nh�m t�o cho khách hàng s� yên tâm 
khi s� d�ng Th�. �ây là m�t trong nh�ng tính n�ng v��t tr�i so v�i công ngh� 
th� t� tr��c �ây.

L�i ích c�a th� tín d�ng ANZ EMV chip là gì?  
Chip �i�n t� g�n trên th� tín d�ng ANZ t�ng c��ng thêm m�c �� b�o m�t, 
ch�ng r�i ro gi� m�o cho các giao d�ch th�c hi�n t�i �i�m bán hàng. Thông tin 
���c l�p trình trong chip ���c cá th� hóa cho t�ng tài kho�n th�, và m�i giao 
d�ch th� ���c sinh ra m�t mã riêng bi�t, t�ng thêm m�c �� b�o v� th� kh�i các 
giao d�ch gian l�n.  

Tôi có c�n ký tên vào m�t sau c�a th�?  
Quý khách v�n c�n ký tên vào m�t sau c�a th� ANZ EMV chip, gi�ng nh� Th� t�. 

Tôi ph�i s� d�ng th� tín d�ng ANZ EMV chip nh� th� nào t�i các 
�i�m bán hàng/máy POS? 
N�u s� d�ng th� EMV chip t�i các �i�m bán hàng/máy POS, Th� c�a Quý khách 
s� ���c cho vào khe ��c th� c�a máy POS (ch� không qu�t nh� th� t�) và sau 
�ó ��i máy x� lý. Qúy khách nh� l�y l�i th� và ký vào biên nh�n ���c in ra sau 
khi giao d�ch thành công.  

Tôi c�n ph�i làm gì n�u máy POS t�i �i�m bán hàng không có 
công ngh� chip? 
Quý khách c�n �qu�t� th� tín d�ng ANZ EMV chip �� th�c hi�n giao d�ch nh� khi 
s� d�ng Th� t�. Th� tín d�ng ANZ EMV chip v�n có d�i b�ng t� � phía sau m�t th�.

Tôi ph�i s� d�ng Th� tín d�ng EMV Chip nh� th� nào cho các 
giao d�ch tr�c tuy�n? 
Qúy khách có th� s� d�ng Th� chip �� giao d�ch tr�c tuy�n gi�ng nh� Th� t�.

N�u tôi mu�n s� d�ng Th� tín d�ng ANZ EMV chip �� rút ti�n 
m�t t�i máy ATM, tôi ph�i làm gì?
Quý khách có th� s� d�ng Th� chip �� rút ti�n m�t t�i máy ATM t��ng t� nh� 
Th� t�.

N�u tôi hi�n có 2 th� tín d�ng ANZ, m�t th� ���c t� ��ng c�p 
m�i/ho�c nâng h�ng th�/gi�m h�ng th�, có ph�i th� này s� là th� 
EMV chip? Có v�n �� gì khi tôi cùng s� h�u và s� d�ng hai lo�i 
Th� t� và Th� chip cùng m�t lúc không? 
�úng v�y, th� m�i c�p/c�p l�i/nâng h�ng/gi�m h�ng c�a Quý khách s� là th� 
EMV chip.
Hai lo�i th� Quý khách ��ng th�i s� h�u, th� t� và th� chip, có th� ���c s� d�ng 
song song mà không g�p ph�i b�t k� v�n �� gì.

N�u tôi nh�n ���c th� EMV chip do t� ��ng gia h�n (sau 3 n�m 
s� d�ng), tôi không nh�n ���c PIN m�i. Tôi có th� s� d�ng PIN 
hi�n t�i �ang dùng v�i th� t� cho th� EMV chip không? 
Quý khách có th� s� d�ng th� EMV chip v�i PIN hi�n t�i (ngh�a là PIN �ã c�p 
cho th� T� tr��c �ây) cho các giao d�ch qua ATM nh� bình th��ng.

Tôi �ang s� h�u Th� ANZ t�, tôi có nên yêu c�u ANZ phát hành 
th� EMV chip m�i? N�u tôi ti�p t�c s� d�ng th� t� thì sao? 
N�u Quý khách �ang s� h�u th� T� ANZ nh�ng làm m�t th�/ho�c th� b� �ánh 
c�p ho�c nghi ng� gian l�n, ANZ s� khóa th� c� và phát hành th� EMV chip m�i 
cho Quý khách. Ngoài nh�ng tr��ng h�p này, QK có th� ti�p t�c s� d�ng th� t� 
�� th�c hi�n giao d�ch nh� bình th��ng. Khi Th� t� c�a QK h�t h�n (sau 3 n�m 
s� d�ng), ANZ s� c�p Th� chip m�i cho QK (mi�n phí).
N�u Quý khách v�n mu�n thay th� th� T� hi�n t�i (ch�a h�t h�n) b�ng th� EMV 
chip m�i, vui lòng g�i Trung tâm DVKH qua s� 1900 1276 và ��ng ý Phí thay th� 
th� 100.000 VN�/th� chip m�i. Xin l�u ý Th� chip m�i c�a QK s� có s� th�, s� 
PIN và s� CVV2 (3 s� � m�t sau c�a Th�) hoàn toàn m�i so v�i Th� t� mà quý 
khách �ang s� h�u.



16 - 1716 - 17

THANH TOÁN TH� TÍN D�NG ANZ TRAVEL PLATINUM
7 cách thanh toán Th� Tín D�ng d� dàng 

Thanh toán s� d�ng D�ch V� Ngân 
Hàng Tr�c Tuy�n (ch� áp d�ng cho 
��ng Vi�t Nam)
Ghi chú: B�n ph�i ��ng ký ANZ Internet Banking 
tr��c khi s� d�ng ph��ng th�c thanh toán này.

1. ��ng nh�p vào D�ch V� Ngân 
Hàng Tr�c Tuy�n c�a b�n 
(anz.com/vietnam)

2. Ch�n ch�c n�ng �Thanh toán 
hóa ��n�

3. Ch�n �10002 � VNN CR CARD�
4. Nh�p 16 s� tài kho�n Th� Tín 

D�ng ANZ
5. Nh�p s� ti�n mà b�n c�n thanh 

toán
6. Ch�n �Ti�p theo�.
7. Xác nh�n giao d�ch và gi� l�i s� 

tài kho�n xác nh�n �� tham 
chi�u khi c�n.

Thanh toán t�i h�n 60 máy ATM 
c�a ANZ t�i Vi�t Nam
1. ��a th� ANZ Visa Debit Card c�a 

b�n vào máy và nh�p s� PIN
2. Ch�n ch�c n�ng �Thanh toán 

hóa ��n�
3. Ch�n hoá ��n �VNN CRD�
4. Ch� rõ b�n �ang thanh toán hóa 

��n c�a mình hay c�a ng��i 
khác

5. Nh�p s� tài kho�n Th� Tín D�ng 
ANZ Travel Visa Platinum (Không 
nh�p kho�ng tr�ng, d�u ch�m 
hay g�ch ngang gi�a các ch� s�)

6. Nh�p s� ti�n b�n mu�n thanh 
toán (H�n m�c thanh toán th� 
c�a b�n nh� h�n 100 tri�u 
��ng/giao d�ch)

7. Xác nh�n giao d�ch và gi� l�i 
biên nh�n giao d�ch

Thanh toán t� ��ng
�i�n vào Gi�y �� Ngh� Ghi N� T� ��ng 
và n�p t�i b�t k� chi nhánh nào c�a 
ANZ �� ��ng ký. B�n c�n ch�n thanh 
toán toàn b� d� n� ho�c thanh toán 
s� ti�n t�i thi�u hàng tháng.

N�u ch� th� có nhi�u h�n hai tài 
kho�n Th� tín d�ng ANZ, và Ghi n� t� 
��ng ���c ��ng ký cho c� hai tài 
kho�n th� trên cùng (các) tài kho�n 
ti�n g�i/ ti�t ki�m ANZ nh�ng thanh 
toán không thành công t�ng d� n� 
c�a c� hai tài kho�n vào b�t k� tháng 
nào, Ghi n� t� ��ng s� �u tiên thanh 
toán cho tài kho�n có s� d� ��n h�n 
thanh toán cao h�n, và ch� th� có 
trách nhi�m thanh toán cho tài kho�n 
còn l�i b�ng các cách th�c thanh toán 
khác tr��c ngày ��n h�n.

Thanh toán ti�n m�t t�i chi nhánh Ngân hàng 
An Bình (mi�n phí*) ho�c chuy�n kho�n t� b�t 
k� ngân hàng nào

 * Phí d�ch v� ch� ���c mi�n cho thanh toán n�p ti�n m�t.

B�n ch� c�n n�p ti�n m�t t�i b�t k� chi nhánh 
Ngân hàng An Bình nào kèm theo Gi�y N�p 
Ti�n ho�c chuy�n kho�n t� b�t k� ngân hàng 
nào v�i thông tin chi ti�t nh� sau:
1. Tên t�i kho�n th� h��ng: H� tên ch� th�
2. S� tài kho�n th� h��ng: tài kho�n Th� tín 

d�ng (16 ch� s� th� hi�n trên B�ng sao kê. 
KHÔNG cung c�p s� th� tín d�ng). Không 
nh�p kho�ng tr�ng, d�u ch�m " . " hay g�ch 
ngang "-"
Ví d�: 4628423456781234

3. Thông tin ngân hàng th� h��ng: ANZ Vi�t 
Nam, chi nhánh TPHCM

4. N�i dung: thanh toán th� tín d�ng

Thanh toán t�i chi nhánh ANZ
* D�ch v� H�p thanh toán (mi�n phí)
1. Ch� th� ho�c Ng��i ���c �y quy�n �i�n ��y 

�� thông tin vào Phong bì g�i ti�n: tên ��y �� 
c�a ch� th�, thông tin chi ti�t v� tài kho�n th�, 
s� ti�n thanh toán và thông tin c�a ng��i g�i 
ti�n (n�u có). 

2. Gi� l�i b�n sao bên trong phong bì g�i ti�n �� 
tham chi�u khi c�n thi�t.

3. B� ti�n m�t c�n thanh toán vào trong phong 
bì g�i ti�n, niêm phong và b� vào H�p thanh 
toán Th� tín d�ng ANZ.

M�i khách hàng thanh toán t�i �a 30 tri�u ��ng 
m�i ngày qua H�p thanh toán.

* Thanh toán ti�n m�t ho�c chuy�n kho�n t�i 
qu�y ANZ.

 Vui lòng ghi rõ s� tài kho�n th� tín d�ng. Phí 
giao d�ch 60.000 VN� s� áp d�ng v�i các kho�n 
thanh toán t�i qu�y có giá tr� b�ng ho�c d��i 1 
tri�u ��ng.

Khách hàng/Ng��i thanh toán nên hi�u rõ các r�i ro liên quan ��n ch� th� thanh toán d�a trên s� tài kho�n th� tín d�ng (�Ch� Th��), bao g�m nh�ng không gi�i 
h�n � các r�i ro có th� phát sinh do s� su�t hay �i�n sai s� tài kho�n th� tín d�ng c�a ch� th�. Kho�n ti�n s� ���c chuy�n �i d�a vào thông tin th� tín d�ng c�a 
ng��i nh�n và có th� s� không có các b��c th�m tra hay xác nh�n tr��c khi th�c hi�n chuy�n kho�n.



THÔNG TIN V� LÃI SU�T
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Lãi su�t là gì?
Lãi su�t là m�t lo�i phí cho vi�c cung c�p kho�n vay. Lãi su�t 
���c tính trên các kho�n chi tiêu, rút ti�n m�t, gói tr� góp, lãi 
su�t t� nh�ng tháng tr��c và phí ch�a thanh toán.

Lãi su�t ���c tính nh� th� nào?
Lãi su�t ���c c�ng d�n hàng ngày trên s� d� tài kho�n và ���c 
th� hi�n vào ngày cu�i c�a chu k� l�p B�ng sao kê. M�c lãi su�t 
hàng ngày s� ���c áp d�ng. 

��i v�i nh�ng tr��ng h�p áp d�ng lãi su�t ��c bi�t, ví d� nh� 
khi b�n tham gia m�t gói tr� góp, lãi su�t ch� ��nh cho gói �u �ãi 
s� ���c dùng �� tính ti�n lãi ��i v�i ph�n d� n� này.

Khi nào b�t ��u tính lãi?
Lãi su�t s� ���c tính n�u toàn b� d� n� cu�i k� không ���c 
thanh toán ��y �� vào ngày ��n h�n thanh toán hàng tháng và 
tính trên t�ng giao d�ch trong B�ng sao kê �ó t� ngày th�c hi�n 
giao d�ch.

Lãi su�t ���c tính trên các giao d�ch ti�n m�t b�t ��u t� ngày 
th�c hi�n giao d�ch cho t�i khi toàn b� giá tr� giao d�ch ���c 
thanh toán ��y ��. Không áp d�ng th�i h�n mi�n lãi su�t v�i các 
giao d�ch rút ti�n m�t.

��i v�i các gói tr� góp, lãi su�t c�a nó (n�u có) s� ���c áp d�ng 
trong su�t th�i h�n �ã ��nh c�a gói tr� góp.

Th�i h�n mi�n lãi su�t là gì?
Th�i h�n mi�n lãi su�t t�i �a ��i v�i giao d�ch mua hàng là s� 
ngày tính t� th�i �i�m th�c hi�n giao d�ch t�i ngày ��n h�n 
thanh toán.

N�u rút ti�n m�t t� Th� Tín D�ng ANZ Travel Visa Platinum thì 
kho�n ti�n này s� b� tính lãi t� th�i �i�m th�c hi�n giao d�ch này 
và vì v�y không ���c h��ng th�i h�n ���c mi�n lãi su�t. B�n có 
th� xem chi ti�t thông tin trong Các �i�u Kho�n và �i�u Ki�n Th� 
Tín D�ng ANZ Travel Visa Platinum.

Th�i h�n mi�n lãi su�t không áp d�ng cho các gói tr� góp.

Khi nào thì b�n không th�y lãi su�t ���c tính trong 
B�ng sao kê?
Khi b�n thanh toán ��y �� cho k� ti�p theo tr��c ngày ��n h�n, 
th�i h�n mi�n lãi su�t ��i v�i giao d�ch mua hàng s� t� ��ng kích 
ho�t tr� l�i. Tuy nhiên, lãi su�t �ã ���c tính trên tài kho�n Th� Tín 
D�ng ANZ Travel Visa Platinum c�a b�n cho ��n khi ANZ nh�n 
���c thanh toán ��y �� này. Do �ó, toàn b� giá tr� lãi su�t �ã tính 
s� ���c l�p trong B�ng sao kê c�a l�n ti�p theo. V�i các kho�n tr� 
góp, do lãi su�t ���c tính theo ngày nên khách hàng có th� th�y 
���c ph�n lãi còn l�i t� giao d�ch tr� góp th� hi�n trong B�ng sao 
kê sau khi khách hàng �ã thanh toán toàn b� gói tr� góp.

Hàng tháng b�n s� nh�n ���c B�ng sao kê giao d�ch Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum bao g�m nh�ng n�i 
dung sau: 

Chi ti�t các giao d�ch trong kho�ng th�i gian nêu trong B�ng sao kê
Chi ti�t v� các Gói Tr� Góp (n�u có)
Lãi và các m�c phí khác
S� d� tài kho�n ���c c�p nh�t
Các kho�n thanh toán �ã th�c hi�n và kho�n thanh toán ��n h�n
Tóm t�t D�m th��ng ANZ
Chi ti�t D�m th��ng ANZ tháng này

B�n ph�i luôn luôn ��c k� B�ng sao kê giao d�ch và hi�u rõ trách nhi�m c�a ch� th� tín d�ng. �i�u quan 
tr�ng là b�n ph�i luôn luôn ki�m tra s� ti�n n� ngân hàng (g�i là s� d� cu�i k�) và ngày b�n ph�i thanh toán 
s� ti�n t�i thi�u hàng tháng, giá tr� tín d�ng mà b�n �ã s� d�ng và m�c tín d�ng còn l�i c�a b�n.

N�u b�n không nh�n ���c B�ng sao kê, vui lòng liên h� Trung tâm D�ch v� Khách hàng t�i s� 1900 1276.

B�NG SAO KÊ GIAO D�CH TH� TÍN D�NG ANZ TRAVEL 
PLATINUM

Luôn thanh toán ít nh�t là giá tr� b�t bu�c t�i thi�u tr��c khi ��n h�n, bao g�m các kho�n ��n h�n ph�i thanh toán ngay. 
C�n b�o ��m r�ng H�n m�c tín d�ng c�a Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum là phù h�p v�i b�n và n�m trong t�m ki�m soát c�a b�n. Hãy g�i �i�n t�i Trung tâm D�ch v� 
Khách hàng t�i s� 1900 1276 n�u b�n có b�t c� yêu c�u hay th�c m�c gì.
Ký tên lên m�t sau Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum và luôn gi� th� m�t cách an toàn.
Không ti�t l� s� PIN c�a b�n cho b�t k� ai hay �� m�t kh�u g�n th�.
N�u b�n b� m�t Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum, b�n c�n g�i ngay t�i Trung tâm D�ch v� Khách hàng t�i s� 1900 1276 nhánh 2.

G�I Ý KHI S� D�NG TH� TÍN D�NG ANZ TRAVEL PLATINUM

TRA C�U TR�C TUY�N TÀI 
KHO�N TH� TÍN D�NG ANZ
B�n có th� truy c�u, theo dõi và qu�n lý thông tin liên 
quan ��n giao d�ch th� tín d�ng ANZ m�i lúc m�i n�i, 
và th�c hi�n ngay thanh toán th� tín d�ng tr�c tuy�n t� 
các tài kho�n ANZ khác.  

B��c 1: Truy c�p website ANZ t�i anz.com/vietnam và 
��ng nh�p ngân hàng tr�c tuy�n. 

B��c 2: �i�n Mã truy c�p / M�t kh�u /S� hi�n th� trên 
token (n�u c�n)

B��c 3: Ch�n m�c �Th� Tín D�ng�
B��c 4: Nh�p 02 l�n vào th� tín d�ng n�u mu�n xem 

chi ti�t c�a t�ng giao d�ch.
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Ch��ng trình D�m th��ng ANZ là gì?
Ch��ng trình D�m th��ng ANZ (D�m ANZ) là t�ng d�m th��ng ch� th� tích l�y 
���c vào tài kho�n Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum c�a Ch� th� Chính d�a 
trên chi tiêu (giao d�ch h�p l�) c�a c� Ch� th� Chính và Ch� th� Ph�.

Ai �� �i�u ki�n tham gia Ch��ng trình D�m th��ng ANZ?
T�t c� Ch� Th� s� h�u Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum h�p l� ��u �� �i�u ki�n 
tham gia ch��ng trình. Quy ��i d�m bay ch� ���c th�c hi�n ch� khi ch� th� th�a 
mãn các �i�u ki�n và �i�u kho�n c�a Ch��ng trình.

D�m ANZ s� h�t h�n s� d�ng �� quy ��i d�m bay sau 3 n�m và b�n s� ���c 
thông báo 3 tháng tr��c ngày d�m th��ng ANZ h�t h�n.

Làm th� nào �� tích l�y D�m th��ng ANZ?
Tích l�y 1X d�m ANZ v�i m�i chi tiêu 25.000 VN� cho các giao d�ch mua s�m n�i 
��a và qu�c t� b�ng Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum.

Tích l�y 3X d�m ANZ, trong �ó 1X d�m ANZ chu�n theo quy ��nh ch��ng trình 
và 2X d�m ANZ c�ng thêm cho t�t c� các giao d�ch mua s�m qu�c t� vào ngày 
cu�i tu�n n�u Ch� Th� có t�ng giao d�ch mua s�m ít nh�t 30.000.000 VN� tr� lên 
trong tháng nh�n d�m bay c�ng thêm, t�i �a 2.000 d�m ANZ cho m�i tháng.

Nh�ng giao d�ch nào h�p l� �� ���c tích l�y D�m th��ng ANZ?
Giao d�ch h�p l� �� tích l�y D�m th��ng ANZ bao g�m các giao d�ch mua s�m 
n�i ��a và qu�c t� s� d�ng Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum. Các giao d�ch rút 
ti�n m�t, Tr� Góp �u �ãi, T�m �ng Linh Ho�t và nh�ng lo�i phí khác, bao g�m 
nh�ng không gi�i h�n, phí x� lý giao d�ch, phí ��i d�m bay, phí th��ng niên, phí 
rút ti�n m�t, lãi su�t, thanh toán th� tín d�ng, �i�u ch�nh ghi n� và phí tr� ch�m 
s� không ���c tính vào t�ng chi tiêu �� tích l�y d�m th��ng ANZ.

Làm th� nào �� b�n theo dõi d�m th��ng ANZ tích l�y ���c?
D�m th��ng ANZ s� ���c th� hi�n trên B�ng sao kê, bao g�m t�ng D�m ANZ có 
th� quy ��i d�m bay, t�ng D�m ANZ �ã quy ��i và chi ti�t D�m ANZ trong t�ng 
chu k� sao kê.

B�n quy ��i d�m ANZ tích l�y nh� th� nào?
Ch� th� chính Th� Tín D�ng ANZ Travel Platinum g�i Trung tâm D�ch v� Khách 
hàng t�i s� 1900 1276 nhánh 2 �� yêu c�u quy ��i d�m ANZ tích l�y. M�i yêu c�u 
��i d�m t�i thi�u là 1.000 d�m. Ch� th� quy ��i t�ng d�m ANZ tích l�y theo t� l� 
1 d�m ANZ = 1 d�m bay c�a ��i tác.

ANZ, b�ng quy�n quy�t ��nh duy nh�t c�a mình, có th� thu h�i ho�c h�y b� b�t c� kho�n d�m bay tích l�y nào n�u 
chi tiêu c�a ch� th� ���c cho là không tho� mãn �i�u ki�n Ch��ng trình.

THÔNG TIN V� CH��NG TRÌNH D�M TH��NG ANZ



S� tài kho�n th�: �ây là s� tài kho�n khách hàng c�a b�n dùng �� thanh toán 
th� tín d�ng qua ATM, qu�y giao d�ch và Internet Banking. S� tài kho�n này 
khác s� th� Tín D�ng ANZ Travel Visa Platinum c�a b�n. Chúng tôi �ã c�p s� tài 
kho�n này cho b�n �� t�o s� an toàn. S� tài kho�n này không th� ���c s� d�ng 
cho b�t k� giao d�ch nào ngo�i tr� giao d�ch thanh toán th� tín d�ng.

H�n m�c tín d�ng: H�n m�c tín d�ng c�a b�n ���c c�p b�i ANZ. H�n m�c tín 
d�ng này s� ���c dùng chung gi�a th� chính và nh�ng th� ph� (n�u có)

H�n m�c tín d�ng còn l�i: H�n m�c có th� s� d�ng t�i ngày l�p b�ng.

N� quá h�n/V��t h�n m�c: B�t k� kho�n n� nào quá h�n (không ���c thanh 
toán t� k� sao kê tr��c), và/ho�c b�t k� s� ti�n nào v��t h�n m�c hi�n t�i c�a 
b�n.

S� ti�n t�i thi�u: Bao g�m kho�n thanh toán �ã ��n h�n cho các gói tr� góp 
(n�u có) t�i ngày l�p b�ng và s� ti�n t�i thi�u ph�i thanh toán cho các giao d�ch 
còn l�i c�a B�ng sao kê.

Ngày ��n h�n: Ngày cu�i cùng �� thanh toán (ít nh�t là kho�n thanh toán t�i 
thi�u) mà không b� tính phí tr� h�n.

T�ng thanh toán t�i thi�u: Toàn b� kho�n thanh toán t�i thi�u ph�i thanh toán 
cho B�ng sao kê (bao g�m N� quá h�n/ V��t h�n m�c và S� Ti�n T�i Thi�u).

D� n� ��u k�: D� n� ���c chuy�n ti�p t� B�ng sao kê k� tr��c c�a b�n.

Ti�n lãi: là t�ng s� ti�n lãi ���c tính trên các kho�n chi tiêu, rút ti�n m�t, ti�n 
lãi, phí ch�a thanh toán, gói tr� góp�tính ��n ngày ch�t B�ng sao kê. Chi ti�t 
c�a các lo�i ti�n lãi này ���c th� hi�n t�i trang k� ti�p c�a B�ng sao kê.

T�ng d� n�: là t�ng s� ti�n b�n �ang n�, bao g�m các kho�n chi tiêu, rút ti�n 
m�t, phí ch�a thanh toán, ti�n lãi, gói tr� góp ��n h�n và c� nh�ng kho�n tr� 
góp ch�a ��n h�n. ��i v�i nh�ng tài kho�n có gói tr� góp, phí thanh toán 
tr��c h�n ���c tính n�u b�n thanh toán s� t�ng d� n� này.

D� n� cu�i k�: là T�ng d� n� tr� �i các kho�n thanh toán ch�a ��n h�n c�a 
nh�ng gói tr� góp. N�u b�n thanh toán ��y �� d� n� cu�i k�, b�n s� ���c 
khôi ph�c th�i h�n ���c mi�n lãi cho các giao d�ch mua hàng.

Tóm t�t D�m th��ng ANZ: bao g�m t�ng D�m ANZ hi�n t�i có th� quy ��i 
d�m bay, t�ng D�m ANZ �ã quy ��i tháng này và t�ng d�m s�p h�t h�n sau 3 
tháng. Chi ti�t D�m ANZ trong t�ng chu k� sao kê (n�u có) ���c th� hi�n 
trong trang cu�i B�ng sao kê.
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H�n m�c tín d�ng còn l�i

K� l�p b�ng sao kê

Ti�n lãi
ANZ Travel Miles summary
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