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Ngân hàng ANZ giới thiệu dịch vụ mới cho sinh viên du học tại Úc và
tiếp tục phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 4
ANZ- ngân hàng của các sinh viên du học
Ngay từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt nam năm 1993, ngân hàng ANZ đã rất tích cực
cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu của các sinh viên Việt nam du học.
Với hệ thống chi nhánh rộng lớn và quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng đối tác trên
khắp thế giới, ngân hàng ANZ đã cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho cả sinh
viên du học và cha mẹ học sinh có con em du học. Ngân hàng ANZ luôn luôn tìm
hiểu nhu cầu của khách hàng và liên tục giới thiệu các sản phNm đem lại nhiều lợi ích
cho cả học sinh du học và cha mẹ học sinh. Đây cũng là cách đề giúp cho các sinh
viên du học có thể an tâm khi sinh sống và học tập ở nước ngoài và có thể tập trung
vào việc học hành vì các những vấn đề khác như tài chính đã trông cậy vào một ngân
hàng có uy tín.
Để khẳng định hơn nữa vị trí đứng đầu trong việc cung cấp dịch vụ giành cho mảng
khách hàng này, vào tháng 12 năm 2006, ngân hàng ANZ đã giới thiệu hai gói sản
phẩm mới với tên gọi là “Đầu tư cho tương lai” và “Tích lũy cho tương lai”
nhằm mang lại thêm nhiều lợi ích cho các du học sinh và cha mẹ có con em du
học tại nước Úc.
Khi đăng ký gói sản phNm “Đầu tư cho tương lai”, khách hàng sẽ mua Chứng chỉ tiền
gửi với giá trị tối thiểu là 20.000 đô la Mỹ. Còn đối với gói sản phNm “Tích lũy cho
tương lai”, khách hàng sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng AN Z với giá trị tối thiểu
tương đương với 2.000 đô la Mỹ. Với việc đăng ký vào một trong số các gói sản
phẩm này, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi qua mức lãi suất cạnh tranh,
tài khoản giao dịch linh hoạt kèm theo việc cấp thẻ ANZ Visa Debit an toàn và
thuận tiện, các dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng được ưu tiên và với mức phí
thấp hơn.
N goài ra, cha mẹ của sinh viên du học cũng được hưởng ưu đãi nếu họ có kế hoạch
vay tiền mua xe hơi tại ngân hàng AN Z với mức phí xét duyệt hồ sơ giảm xuống còn
50% mức thông thường. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt của
ANZ trên thị trường và là sự lựa chọn tin cậy của nhiều cha mẹ học sinh đó là họ
được giao dịch với một ngân hàng có độ an toàn và bảo mật cao, được công nhận
có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt thể hiện qua các giải thưởng mà ngân hàng
đã đạt được qua nhiều năm.
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ANZ Việt nam phát hành Chứng chỉ tiền gửi đợt 4
Tiếp sau thành công của 3 đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi trước, được phép của
N gân hàng N hà nước Việt nam, ngân hàng AN Z tiếp tục phát hành Chứng chỉ tiền gửi
đợt 4 tại chi nhánh Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8/1/2007. Giống với
đợt phát hành lần trước, lần này ngoài chứng chỉ tiền gửi bằng Đô la Mỹ, ngân hàng
AN Z vẫn là ngân hàng duy nhất phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng Euro, đô la
Úc và bảng Anh theo kỳ hạn linh hoạt và mức lãi suất cạnh tranh. N gân hàng
AN Z dự tính tổng giá trị huy động cho đợt phát hành này là 20 triệu đô la Mỹ.
Mức lãi suất áp dụng cho cá nhân cho đợt phát hành lần 4 này như sau:
Kỳ hạn 1 tháng:
Kỳ hạn 3 tháng:
Kỳ hạn 6 tháng:
Kỳ hạn 9 tháng:
Kỳ hạn 12 tháng (364 ngày):

4,07%/ năm
4,13%/ năm
4,18%/ năm
4,23%/ năm
4,64%/ năm

Khi mua Chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng AN Z, khách hàng không chỉ có được một
công cụ đầu tư hiệu quả với mức lãi suất cạnh tranh mà còn được hưởng sự đảm
bảo tuyệt đối và dịch vụ khách hàng chu đáo của một ngân hàng nằm trong số 50
ngân hàng đứng đầu thế giới.
Được biết ngân hàng ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên có đường dây nóng
miễn phí, 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần theo số 1800- 1559 để trả lời
những câu hỏi của khách hàng. Từ khi ngân hàng giới thiệu sản phẩm Chứng chỉ
tiền gửi và thẻ ANZ Visa Debit, lượng khách hàng gọi đến trung tâm dịch vụ
khách hàng xin tư vấn ngày càng tăng với lượng trung bình 8.000 cuộc gọi/
tháng.
Ban lãnh đạo ngân hàng ANZ cho biết, tới cuối tháng 1 năm 2007, ngân hàng
ANZ sẽ giới thiệu ra thị trường dịch vụ gọi là “E-biz”, dịch vụ ngân hàng trực
tuyến giành cho các khách hàng doanh nghiệp. Được biết hiện nay ANZ đang
cung cấp dịch vụ Internet banking cho các khách hàng cá nhân.

- Hết-
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