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ANZ ưu đãi khách hàng với quy mô lớn nhất trong
năm

ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho
khách hàng cá nhân áp dụng từ 15/03 đến hết 10/06/2012.
Khách hàng khi đăng ký bất kỳ một sản phẩm/dịch vụ ngân hàng cá nhân nào của ANZ
từ các sản phẩm vay mua nhà, các sản phẩm đầu tư, bảo hiểm, vay tiêu dùng đến các
sản phẩm thẻ tín dụng đều có cơ hội nhận ngay các phần quà tặng có giá trị lên đến 7,2
triệu đồng.
Các khách hàng đăng ký sử dụng từ hai dịch vụ/sản phẩm trở lên sẽ có cơ hội được nhận
thêm các quà tặng giá trị khác.
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng ANZ Việt Nam cho
biết: “ ANZ muốn tạo sự khác biệt rõ nét cho khách hàng khi đến giao dịch với chúng tôi.
Điểm khác biệt không chỉ ở chất lượng dịch vụ mà còn ở việc chúng tôi luôn đa dạng hóa
cách thức phục vụ và tri ân khách hàng, giúp tạo cho khách hàng những trải nghiệm
riêng, chỉ có ở ANZ.”
ANZ Việt Nam là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam
từ năm 1993. Với 10 điểm giao dịch tại Việt nam, hiện nay ANZ cung cấp đầy đủ các dịch
vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng thương mại (phục vụ các
doanh nghiệp vừa và nhỏ) và ngân hàng bán buôn.
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