
Yêu cầu về việc Thay Đổi Hạn Mức
và Nâng Hạng Thẻ Tín Dụng ANZ

ANZ Credit Card Credit Limit Change
and Upgrade Request 

ANZ Bank (Vietnam) Limited

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG / FOR BANK ONLY

Nhân viên chi nhánh/ Branch Sta� name: 

Ngày/ Date  (dd/mm/yyyy): 

(PLEASE FORWARD TO: Card Operations) 

...............................................................................................................................

Khách hàng/ Customer: AEP Non AEP

  

(Họ tên và chữ ký) / (Print Name & Sign) 

Xác nhận của nhân viên ngân hàng/ Sta�’s Acknowledgement 

Chi nhánh/ Branch name: ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

(Họ tên và chữ ký) / (Print Name & Sign) 

Xác nhận của nhân viên ngân hàng/ Sta�’s Acknowledgement 

...............................................................................................................................

Trung tâm thẻ Tín dụng/ Credit Card Center

Ngày / Date  (dd/mm/yyyy): 

x

x

Số CIF (trong trường hợp nâng hạng thẻ lên ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum/ 
CIF number (required for ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum upgrade): 



ANZ Bank (Vietnam) Limited

Yêu cầu về việc Thay Đổi Hạn Mức 
và Nâng Hạng Thẻ Tín Dụng ANZ
ANZ Credit Card Credit Limit Change and Upgrade Request 

Tên chủ thẻ/ Cardholder name

Số thẻ/ Cardholder number

.............................................................................................................................................................................

Số CMND/ Hộ chiếu/ National ID/ Passport No.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................

Ngày cấp/ Date of issue

Nơi cấp/ Place of issue:

 (dd/mm/yyyy)

Số tài khoản / Account number

HƯỚNG DẪN NỘP GIẤY TỜ/ 
DOCUMENTS SUBMISSION INSTRUCTIONS

Họ/ Surname                           Tên đệm/ Middle Name                         Tên/ Given Name

Vui lòng chọn yêu cầu thực hiện/ Please tick the request you’d like to make 

Nâng cấp hạng thẻ thành/ Card upgrade to

(**) Khách hàng cần phải mở tài khoản ANZ Signature Priority Banking để nâng cấp lên hạng thẻ này/ 
Customers need to open ANZ Signature Priority Banking account to be upgraded

(*) Việc cấp duyệt tăng hạn mức hoàn toàn tùy thuộc vào quyền quyết định của Ngân Hàng ANZ/ 
Approval of credit limit increase shall be subject to ANZ Bank discretion

Hạn mức tín dụng hiện tại/ Current limit: 

...............................................................................................................................Hạn mức tín dụng đề nghị/ Requested limit (*): 

Thay đổi hạn mức tín dụng/ Credit limit change

Nếu trường hợp không được nâng cấp thẻ tín dụng đã chọn ở trên, Quý 
khách có muốn được nâng cấp thẻ tín dụng khác không? / If you are not 
upgraded the credit card selected above, do you wish to accept another 
ANZ Credit Card type?

Địa chỉ nhà. Vui lòng nêu rõ địa chỉ nhà / Home Address. Please specify home address

Thẻ ANZ Visa Vàng/ ANZ Visa Gold

Thẻ ANZ Visa Platinum/ ANZ Visa Platinum

Thẻ ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum / ANZ Signature 
Priority Banking Visa Platinum (**)

Vui lòng nộp những giấy tờ sau đây nếu Quý khách yêu cầu tăng hạn mức/ Please 
submit the necessary documents if you are requesting for a credit limit increase

- Bảng sao kê tài khoản nhận lương gần nhất / Latest 1 month salary bank statement

- Thư mời làm việc hoặc hợp đồng lao động nếu công việc đã thay đổi so với lần nộp 
hồ sơ trước / Letter of o�er or labour contract if the employment status changes 
since the last submission

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

CUSTOMER AGREEMENT

x

Chữ ký khách hàng/ Customer signature 

Tên khách hàng/ Customer name:

x

Chữ ký ủy quyền/ Authorised signature

Ngày giờ/ Date and time  (dd/mm/yyyy)

:

:

...............................................................................................................................Họ tên người ký/ Name of Signatory:

Ngày giờ/ Date and time  (dd/mm/yyyy)

Tôi yêu cầu Ngân hàng ANZ xử lý các yêu cầu đã nêu trong đơn này. Tôi cam kết tất 
cả thông tin đã cung cấp cho Ngân hàng ANZ ở đơn này đều đúng và chính xác.
I request ANZ to process the request as indicated on this form. I declare that all 
information provided to ANZ on this form is true and correct.

Kính gửi/ To:   Giám đốc, Ngân hàng TNHH Một Thành viên ANZ (Việt Nam)    
  The Manager, ANZ Bank (Vietnam) Limited 

  Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng giao dịch
  Transaction Centre/Branch/Transaction O�ce

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA VIỆC NÂNG HẠNG THẺ / 
TERMS & CONDITIONS OF CARD UPRADE REQUESTS

Quý khách đồng ý với những điều kiện và điều khoản sau / You agree to the 
following terms & conditions: 

- Khi nâng hạng thẻ tín dụng ANZ, (những) thẻ phụ đi kèm tài khoản cũng sẽ được 
nâng hạng tương ứng bao gồm phí đi kèm của thẻ phụ/ By upgrading your ANZ 
Credit Card, your supplementary card(s) assigned to this account will be duly 
upgraded including any supplementary card fees.

- Tất cả những số dư nợ bao gồm Trả Góp Ưu Đãi, Tạm Ứng Linh Họat và những lọai 
phí khác như phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh 
toán thẻ tín dụng và điều chỉnh ghi nợ và phí trả chậm trong tài khoản thẻ tín dụng 
ANZ hiện thời sẽ được chuyển sang tài khoản thẻ tín dụng ANZ mới của Quý khách / 
All your outstanding balances, including Instalment Plan, FlexiFund and any other 
fees however called, including but not limited to, the transaction processing fee, 
annual fees, cash advance fees, interest, credit card payment, debit adjustment and 
late payment fees on your existing ANZ Credit Card account will be transferred to 
your new ANZ Credit Card account. 

- Các điều khoản và điều kiện liên quan đến của tài khoản thẻ tín dụng ANZ (được 
sửa đổi, bổ sung bởi Ngân hàng ANZ tùy từng thời điểm) sẽ được áp dụng và có giá 
trị ràng buộc Quý khách/ All ANZ credit card account related terms and conditions 
(as amended or supplemented from time to time by ANZ) shall be applied and 
binding upon your obligations.

          Có/ Yes                                    Không/ No

Thẻ sẽ được nhận tại / The cards will be collected at 


