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ANZ tri ân khách hàng của Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên
Ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay chính thức khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt với mục
đích tri ân khách hàng của Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (SPB).
Bất kì khách hàng nào đáp ứng được những điều kiện* của ANZ sẽ nhận được một phiếu quà tặng
là một vé máy bay khứ hồi đi Singapore của hãng hàng không Singapore Airlines (bao gồm tiền
vé máy bay, thuế, phụ phí và phí phục vụ) - khởi hành từ Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh. Hơn nữa, 3
thành viên gia đình hay bạn bè của những khách hàng đạt được những tiêu chí này cũng có cơ hội
mua vé máy bay đi Singapore với giá ưu đãi – 120 đô-la Mỹ/người lớn.
Chương trình ưu đãi này sẽ được áp dụng cho tất cả các khách hàng, bao gồm khách hàng cũ và
khách hàng mới của Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên của ANZ, trong ba tháng tính từ 1/8 đến
29/10/2012.
Bên cạnh những ưu đãi đặc biệt vốn có của nhóm Khách hàng Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, tất cả
khách hàng đều sẽ nhận được gói khuyến mãi đặc biệt với lãi suất giảm 1%/năm đối với khoản
vay mua nhà trong ba tháng đầu tiên tính từ thời điểm vay trong suốt thời gian diễn ra chương
trình.
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, ngân hàng ANZ Việt Nam, cho biết:
“Ngân hàng ANZ, thông qua Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên, luôn hướng đến mục tiêu thỏa mãn
những nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng quan trọng này.”
“Chương trình ưu đãi này không chỉ là lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất đối với các khách
hàng của chúng tôi vì sự hợp tác lâu dài, mà còn là cơ hội để ANZ có thể mang lại những trải
nghiệm tốt nhất cho nhóm khách hàng này.”
Thành lập năm 1993, ANZ là một trong những ngân hàng quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt
Nam. ANZ hiện có 10 chi nhánh và văn phòng giao dịch tại Việt Nam, 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 dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp. Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên của ANZ
được thiết lập từ tháng 9 năm 2010.
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