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ANZ ra mắt Thẻ tín dụng Visa Platinum tại 
Việt Nam 

 
Ngân hàng ANZ ngày hôm nay công bố ra mắt Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum tại Việt Nam 
mang lại các đặc quyền dành cho các khách hàng thu nhập cao với số lượng ngày càng tăng 
tại Việt nam.   
 
Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum gồm 2 loại Thẻ tín dụng ANZ Signature Priority Banking Visa 
Platinum giành cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ này và Thẻ tín dụng ANZ Visa 
Platinum giành cho các khách hàng đáp ứng các tiêu chí của Ngân hàng. 
 
Ông Tareq Muhmood, Tổng giám đốc ANZ Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi rất hào hứng khi 
có thể bổ sung thêm vào gói sản phẩm dành cho các khách hàng có thu nhập cao hiện đang 
phát triển tại Việt nam với sự ra mắt của Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum mới. Điều này 
càng khẳng định hơn nữa cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc phát triển các sản phẩm, 
dịch vụ giúp mang lại cuộc sống đẳng cấp cho các khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam”. 
 
Ông Tareq cho biết: “Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum mang lại cho khách hàng các đặc 
quyền như giảm giá, hoàn lại một phần khoản tiền thanh toán thông qua Chương trình ANZ 
Spot *, một chương trình ưu đãi hiện nay chỉ có tại ANZ và tập trung đặc biệt vào các ưu đãi 
trong lĩnh vực ẩm thực." 
 
Các lợi ích chính của thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum: 

1. Đặc quyền được hoàn lại tiền mặt trên tổng số tiền chi tiêu qua thẻ ANZ Visa 
Platinum tại các đối tác chọn lọc của ANZ Platinum 

2. Trợ giúp từ dịch vụ hỗ trợ thông tin của Visa (Visa Platinum Concierge service) về du 
lịch, ăn uống, mua sắm, các nhu cầu hàng ngày cũng như trong kinh doanh 

3. Khách hàng nhận được gói bảo hiểm du lịch có giá trị bảo hiểm lên tới USD 500.000 
khi thanh toán toàn bộ chi phí du lịch bằng thẻ Tín dụng ANZ Visa Platinum  

4. Khám phá nhiều ưu đãi hấp dẫn tại hàng ngàn điểm mua sắm của hệ thống ANZ 
Spot khắp Châu Á 

5. Các đặc quyền khác, bao gồm giảm giá lên tới 75% đối với các dịch vụ khách sạn khi 
đặt qua các website Agoda hay Hotelclub, miễn phí lệ phí green tees tại 5 câu lạc bộ 
golf hàng đầu tại Việt Nam và giảm giá tại hơn 300 câu lạc bộ golf trên toàn thế giới 

6. Được mời tham dự các buổi ra mắt và lựa chọn mua của các thương hiệu cao cấp 
hàng đầu tổ chức riêng cho các chủ thẻ ANZ Visa Platinum 
 

Ngoài ra, hàng quý, khách hàng sẽ được hoàn lại một phần tiền trên tổng giá trị giao dịch  
của mình nếu thực hiện từ 15 giao dịch mỗi quý tại một số đối tác ANZ Platinum. Chủ thẻ 
ANZ Signature Priority Banking Visa Platinum sẽ được hoàn lại lên đến 6%, tối đa là 
1.500.000 đồng, chủ thẻ ANZ Visa Platinum sẽ được hoàn lại lên tới 3%, tối đa 600.000 
đồng. 
 
Thẻ tín dụng ANZ Visa Platinum góp phần tăng thêm sự đa dạng của các loại thẻ tín dụng 
của ANZ Việt Nam, bao gồm cả Thẻ chuẩn và Thẻ vàng đã được giới thiệu trên thị trường từ 
năm 2009. ANZ cũng là ngân hàng đầu tiên có sản phẩm trả góp bằng Thẻ tín dụng ANZ, 
cho phép chủ thẻ ANZ mua hoặc rút tiền mặt và chuyển đổi các khoản mua sắm thành các 
khoản trả góp hàng tháng với lãi suất thấp. 
 



ANZ là một trong những ngân hàng quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam sau khi thành 
lập văn phòng đầu tiên vào năm 1993. ANZ đã có 10 điểm giao dịch tại Việt Nam và cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng quốc tế như Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp, Thị trường 
Tài chính, Tài trợ Thương mại, Dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dịch vụ ngân hàng 
cá nhân và đầu tư cá nhân. ANZ cũng tăng cường sự tiện ích giao dịch cho khách hàng 
thông qua hệ thống ATM và dịch vụ ngân hàng tận nơi. Tháng 9 năm 2010, ANZ giới thiệu 
Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên biệt dành 
cho các khách hàng có thu nhập cao.  
 
* Để xem danh sách đầy đủ các đối tác ANZ Platinum và ANZ Spot, vui lòng truy cập 
anz.com/vietnam 
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