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Ngân hàng ANZ Việt Nam nhận giải Rồng Vàng
Ngân hàng ANZ Việt nam đã lần thứ 5 liên tiếp kể từ năm 2002 vinh dự được nhận
giải thưởng Rồng Vàng thường niên. Đây là giải thưởng danh giá dành cho các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam phối
hợp cùng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Lễ trao giải được tổ chức vào ngày mồng 4 tháng 2 năm 2007 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Sự kiện này thật đặc biệt với ANZ Việt Nam bởi đây là lần thứ 5 liên tiếp ANZ Việt
Nam giành được giải thưởng này.
Các tiêu chí đánh giá của giải thưởng bao gồm: kết quả hoạt động kinh doanh, tình
hình tuân thủ luật pháp và chính sách của chính Phủ Việt Nam, tình hình tham gia các
hoạt động xã hội, đánh giá của các chuyên gia từ các Bộ và quan trọng hơn là bình
chọn từ khách hàng là độc giả của Thời báo Kinh tế Việt Nam. Một lần nữa ANZ lại
khẳng định là ngân hàng có dịch vụ khách hàng tốt nhất thông qua việc nhận được số
phiếu bầu khá cao từ phía khách hàng.
Giải thưởng Rồng Vàng đánh dấu một năm đầy thành công của ANZ với nhiều hoạt
động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng cá nhân cũng như các
doanh nghiệp trong sự phát triển năng động của nền kinh tế. Với mảng dịch vụ tài
chính cá nhân, ngân hàng ANZ Việt Nam đi đầu trong cải tiến sản phẩm thông qua
việc giới thiệu một loạt các sản phẩm mới như Chứng chỉ tiền gửi bằng đồng ngoại tệ
(Đô la Mỹ, Đô la úc, Bảng Anh, Euro…) có lãi suất rất cạnh tranh, sản phẩm thẻ ghi
nợ ANZ Visa Debit Card giúp thanh toán thuận tiện và an toàn hơn, các gói tín dụng
đặc biệt cho du học sinh Việt Nam tại Úc, sản phẩm cho thuê mua xe trong vòng 48
giờ … bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường.
Với mảng dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp, năm 2006 là một năm đáng nhớ với
ANZ khi ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tham gia cùng với công ty chứng
khoán Sài Gòn trong dự án phát hành trái phiếu cho tập đoàn Điện Lực Việt Nam với
tổng giá trị lên tới 900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam
phát triển với tốc độ nhanh chóng, ANZ cũng tích cực tham gia vào hoạt động tài trợ
dự án, đặc biệt là các dự án về cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ.
Nhân dịp này, bà Đàm Bích Thủy, Tổng giám đốc ANZ Việt Nam phát biểu: “Giải
thưởng Rồng Vàng lần này rất có ý nghĩa với chúng tôi bởi đây là sự công nhận cho
những cố gắng liên tục trong những năm qua của ANZ nhằm cung cấp cho khách

www.anz.com/vietnam

1

hàng chất lượng phục vụ tốt nhất. Trong năm 2007 này, chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm
nhiều dự án mở rộng để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.”
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