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ANZ giới thiệu Chương trình Khuyến Mại Năm Mới
“Sức khỏe là Vàng”
Hôm nay Ngân hàng ANZ đã giới thiệu Chương trình Khuyến Mại chào đón Năm Mới mang
tên “Sức Khỏe Là Vàng” giành cho các khách hàng cá nhân mới và hiện tại của Ngân
hàng. Thông qua Chương trình này, Ngân hàng ANZ muốn gửi lời chúc Năm Mới tốt đẹp
nhất tới toàn thể khách hàng. Chương trình Khuyến mại này được áp dụng trên toàn quốc
và bắt đầu từ ngày 22/2/2010 đến ngày 21/5/2010.
Chỉ cần đăng ký sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào tại ANZ trong thời gian này, các
khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị như Chuyến đi du lịch và khám sức
khỏe tại châu Âu giành cho 2 người, Thẻ khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm SOS
International trong thời gian 3 năm và còn rất nhiều các giải thưởng khác liên quan đến
bảo vệ sức khỏe. Tổng giá trị các giải thưởng cho Chương trình khuyến mại này lên đến
gần 1 tỷ đồng
Các khách hàng có thể tham gia vào Chương trình khuyến mại này bằng cách đăng ký sử
dụng bất kỳ các sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân của ANZ như: Vay Mua Nhà, Tài
Khoản Đắc Lơi Trực tuyến (loại tài khoản không kỳ hạn được hưởng lãi suất cao) và Thẻ
Tín Dụng. Đặc biệt khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi giảm 0,68%/ năm cho
năm đầu tiên khi đăng ký sản phẩm Cho Vay Mua Nhà và Cho Vay Mua Xe Hơi.
Các khách hàng mới có thể lựa chọn mở một tài khoản Giao dich (Tài khoản Thông Minh)
với số dư từ 3.000.000 đồng và tham gia vào Chương trình bốc thăm để trúng các giải
thưởng tuần cũng như các giải thưởng có giá trị cao vào cuối Chương trình. Số tiền khách
hàng gửi tại ngân hàng càng lớn thì số lượng phiếu dự thưởng càng nhiều và vì vậy cơ hội
trúng thưởng càng cao.
Ông Kalidas Ghose, Tổng Giám Đốc mảng Ngân hàng bán lẻ, Quản lý Tài chính & Đầu tư
cá nhân chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng niềm vui đầu Năm Mới thông
qua Chương trình Khuyến mại Sức Khỏe Là Vàng. Khách hàng sẽ có cơ hội trúng nhiều giải
thưởng liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Đó chính là lời chúc Tết của ANZ giành cho các
khách hàng. Chúng tôi hy vọng chương trình này sẽ là một khởi đầu năm mới đầy thuận
lợi cho các khách hàng ” .
ANZ là một trong số ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ năm 1993.
ANZ hiện có tổng số 10 điểm giao dịch và cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng bao
gồm Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, Thị trường vốn, Tài trợ dự án, Dịch vụ doanh nghiệp
nhỏ và vừa và Dịch vụ tài chính cá nhân. Ngân hàng ANZ đem lại sự thuận tiện cho các
giao dịch của khách hàng thông qua hệ thống ATM rộng lớn, Trung tâm dịch vụ khách
hàng 24/7 và Dịch vụ Ngân hàng tận nơi..
Vào tháng 1 năm 2010, ANZ được trao tặng giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt nam của
Bộ Công Thương và báo Thương Mại. Trước đó, ANZ cũng được trao Giải Thưởng Rồng
Vàng của Thời Báo Kinh Tế Việt nam lần thứ 8 liên tiếp.

www.anz.com/vietnam

Thông tin về Chương trình Khuyến Mại “Sức Khỏe Là Vàng”, các sản phẩm và dịch vụ của
ANZ được đăng tải trên www.anz.com/vietnam hoặc khách hàng có thể gọi địện đến Trung
tâm dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1559.
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