
Giấy Đề Nghị Ghi Nợ Tự Động Để Thanh Toán Thẻ Tín Dụng ANZ
Auto Debit Authorisation Agreement for ANZ Credit Card Repayments

THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL DETAILS

Họ tên (Giống như in trên thẻ)
Account Name (exactly as it appears on your card) 

 

GHI NỢ TỰ ĐỘNG / AUTO DEBIT AUTHORISATION

CAM KẾT / DECLARATION

Số CMND / Hộ chiếu / National ID / Passport No. Quốc tịch / Nationality

Chữ ký chủ thẻ chính / Primary Cardholder’s Signature

Tôi xác nhận rằng các thông tin nêu trên là chính xác và đầy đủ. Tôi đồng ý để ANZ xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ các nguồn thông tin nào 
trước khi thực hiện chỉ thị.

instruction.

Tôi muốn thanh toán tự động các khoản nợ trên thẻ tín dụng của 
tôi/chúng tôi bằng cách ghi nợ vào tài khoản của tôi/chúng tôi tại ANZ 
vào ngày đến hạn mỗi tháng.

Please debit my/our ANZ  account on the monthly due date to settle 
my/our ANZ credit card account(s).

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)
Signature and name of account holder (For joint account with all 
instructions to operate are to be signed jointly, all signatories have to 
sign here)

Số tài khoản thẻ (Giống số ghi trong Bảng sao kê giao dịch thẻ)
Account Number (as shown on your card statement)

Số tài khoản của tôi/chúng tôi tại ANZ là:
My/our ANZ  account number is:

Ngày / Date

Ngày / Date

Đăng ký / Add Thay đổi / Modify Hủy / Cancel 

Tôi/chúng tôi muốn chọn tỉ lệ thanh toán:
My repayment amount is

Thanh toán toàn bộ dư nợ / Full Closing Balance

Thanh toán số tiền tối thiểu / Minimum Amount

Mẫu đơn này được sử dụng cho khách hàng 
đăng ký ghi nợ tự động để thanh toán thẻ tín 
dụng ANZ

This form is used to give Auto Debit authoriza-
tion agreement for Credit Cards repayment.

Tất cả các trường đều bắt buộc

All �elds are required

Số tài khỏan này là thông tin lưu trữ trong hệ 
thống Vision Plus của ngân hàng, không phải 
là số thẻ tín dụng.

This is obtained from Vision Plus, not the credit 
card number

Số tiền tối thiểu phải bằng ít nhất 10% của số 
tiền cần trả.

At least 10% of total repayment

Nếu quý khách đã đăng ký dịch vụ Ghi Nợ Tự 
Động trước đây, xin vui lòng chọn:
- “Thay Đổi: để thay đổi số tiền cần thanh 
tóan, hoặc để thay dổi số tài khoản thanh toán
- Hoặc “HỦY” để hủy việc ghi nợ tự động
Nếu quý khách chưa đăng ký dịch vụ Ghi Nợ 
Tự Động, vui lòng chọn “Đăng Ký” để đăng ký 
sử dụng dịch vụ này

If you have registered for Auto Debit before, 
choose:
- Modify to modify repayment amount or 
(transactional) account number
- or Cancel to cancel the Auto Debit
If you have not, choose Add to register for Auto 
Debit service

Chữ ký là trường bắt buộc

Compulsory



ANZ Bank (Vietnam) Limited

Ngày / Date

Xin lưu ý là quý khách hàng cần phải mở 1 tài 
khỏan thanh tóan trước khi sử dụng mẫu đơn 
này.

It is recommended that customer open the 
transactional account prior to �ll in this form 


