Thông cáo báo chí
Để đưa tin, ngày 12 tháng 11 năm 2012

ANZ tưng bừng khuyến mại đón Tết cổ truyền
ANZ hôm nay thông báo chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay, cho tất cả khách hàng
cá nhân, áp dụng từ ngày 12 tháng 11 năm 2012 đến hết ngày mùng 1 tháng 2 năm 2013*. Thông
qua chương trình này, ANZ mong muốn tri ân tới những khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ
của ANZ.
Khách hàng có cơ hội nhận ngay các phần quà là những phiếu mua sắm có giá trị lên đến 5,5 triệu
đồng tại Trung tâm mua sắm Parkson với các sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn, sản phẩm Đầu tư Song
tệ, Đầu tư Cấu trúc, Vay tiêu dùng, Bảo hiểm hoặc Thẻ tín dụng.
Ngoài ra, khách hàng khi đăng ký bất kỳ một sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ hoặc các sản
phẩm quản lý tài chính và đầu tư cá nhân nào của ANZ** đều có cơ hội giành được một chiếc iPhone
5 mỗi tuần, trong vòng 12 tuần liên tiếp.
Đặc biệt đối với các sản phẩm cho vay, khách hàng còn được hưởng mức ưu đãi lãi suất là 4% dành
cho sản phẩm Vay tiêu dùng và lên đến 3% đối với sản phẩm Vay mua nhà/vay thế chấp nhà, cùng
với các phần quà giá trị khác bao gồm tivi LCD và lò vi sóng***.
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng ANZ Việt Nam, cho biết: “Chúng
tôi hiểu khách hàng có quyền lựa chọn ngân hàng cho mình và với tình hình kinh tế khó khăn như
hiện nay, họ mong muốn được hợp tác với những ngân hàng có uy tín và có tính minh bạch cao. Tại
ANZ, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm đáp ứng những nhu cầu đó cũng như mang lại lợi
suất cao nhất có thể đến cho khách hàng của mình.
“Ngoài việc đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chương trình này mong muốn đem lại
niềm vui và sự phấn khởi cho khách hàng trong suốt 12 tuần đón chào ngày lễ lớn nhất trong năm:
Tết cổ truyền Việt Nam,” Ông Hùng nói thêm.
ANZ Việt Nam là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, thiết lập
chi nhánh vào năm 1993. Với 10 chi nhánh và 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 doanh nghiệp triển vọng) và dịch vụ ngân hàng bán buôn. ANZ Việt
Nam được tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà Tốt Nhất Châu Á
năm 2010.
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Trong chương trình này, các giải thưởng và phiếu mua sắm tại Parkson đều được áp dụng bởi các điều khoản và điều kiện. Vui lòng liên hệ các
chuyên viên/ giám đốc quan hệ khách hàng hoặc gọi đến Trung Tâm Thông Tin Dịch vụ Khách hàng miễn phí qua điện thoại 1800 1559 (24/7)
để biết thêm chi tiết.
**
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ và sản phẩm quản lý tài chính đầu tư cá nhân bao gồm: các sản phẩm giao dịch (Tài khoản giao
dịch, Tài khoản tiết kiệm, Tài khoản tiết kiệm có thời hạn); Thẻ tín dụng (cho những chủ thẻ hiện tại hoặc mở mới); sản phẩm Vay tiêu dùng;
Vay mua nhà/ vay thế chấp nhà; Sản phẩm Đầu tư Song tệ, Sản phẩm Đầu tư Cấu trúc và các sản phẩm Bảo hiểm.
***
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