
 

THÔNG BÁO 

V/v: Thông báo tạm dừng chương trình Trả góp ưu đãi 0% và Trả góp ưu đãi cho Thẻ Tín Dụng ANZ 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ 

 

Lời đầu tiên, ANZ xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã và đang ủng hộ và sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ của ANZ. 

Căn cứ vào Thông cáo báo chí ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Ngân hàng ANZ về việc chuyển giao 

mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ANZ Việt Nam sang ngân hàng Shinhan Việt Nam, ANZ xin thông báo 

đến Quý khách hàng sẽ tạm ngưng hai chương trình: Trả góp ưu đãi 0% và Trả góp ưu đãi bắt đầu từ 

ngày 17/10/2017 để chuyển giao và sát nhập hệ thống.  

Như vậy, Tổng đài ANZ sẽ chỉ nhận hỗ trợ chuyển đổi các giao dịch sang trả góp không trễ hơn ngày 

16/10/2017. Sau thời hạn này, ANZ sẽ không chuyển đổi sang trả góp cho bất kỳ trường hợp nào. 

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất để tiếp tục triển khai chương trình khi hệ thống sẵn sàng. 

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này và mong Quý khách hàng thông cảm trong giai đoạn chuyển đổi này.  
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