
Giới thiệu bạn bè và người thân tham gia ANZ Signature Priority Banking
và nhận quà tặng đặc biệt.
Với mong muốn đem lại cho bạn niềm vui lớn hơn khi tham gia ANZ Signature Priority Banking, 
chúng tôi mời bạn bè và người thân của bạn cùng trải nghiệm các dịch vụ đặc quyền.
Thật tuyệt vời khi có những người bạn đồng hành cùng chơi golf hay tham gia các sự kiện
độc quyền do ANZ tổ chức.

ANZ Signature Priority Banking mở ra một thế giới những dịch vụ ngân hàng cao cấp và quản lý 
tài chính hiệu quả với các sản phẩm đầu tư đa dạng, đáp ứng mục tiêu tài chính cụ thể của từng 
khách hàng. Sở hữu kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm vững vàng, các Trưởng phòng quan 
hệ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến thông tin cập nhật và phân tích toàn 
diện về những biến động thị trường, giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

Hãy chia sẻ những ưu đãi của ANZ Signature Priority Banking với bạn bè, người thân và nhận 
những quà tặng giá trị khi giới thiệu thành công. Chương trình từ nay đến hết ngày 30/09/2015.     

1800 5999 26
hoặc Trưởng phòng quan hệ khách hàng

anz.com/vietnam

Để giới thiệu bạn bè và người thân, vui lòng liên hệ Trưởng phòng Quan hệ khách hàng.

Đơn Giới thiệu Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking 

Tôi hiện đang là khách hàng của Ngân hàng ANZ

Tên  CMND/ Hộ Chiếu

Số tài khoản Số điện thoại

Tôi rất vui lòng được giới thiệu dịch ANZ Signature Priority Banking tới bạn bè, gia đình và đối tác của tôi

1. Tên (Ông/Bà/Anh/Chị)    Số điện thoại

Email:   Di động

2. Tên (Ông/Bà/Anh/Chị)   Số điện thoại

Email:   Di động

3. Tên (Ông/Bà/Anh/Chị)    Số điện thoại

Email:   Di động

4. Tên (Ông/Bà/Anh/Chị)    Số điện thoại

Email:   Di động

5. Tên (Ông/Bà/Anh/Chị)    Số điện thoại

Email:   Di động

Với mỗi lần giới thiệu khách hàng thành công, bạn sẽ nhận được 2.000.000 VNĐ
vào tài khoản Thẻ tín dụng ANZ hoặc Tài khoản giao dịch tại ANZ 


