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Nào ta cùng thắng! 
 

Việt Nam – Ngân hàng ANZ vừa triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay với 
tên gọi “Lộc Vàng ANZ”, bắt đầu từ ngày 23/03/2009 tới 20/06/2009 trên phạm vi toàn quốc. 
Chương trình được áp dụng cho tất cả các khách hàng mới và khách hàng hiện tại của ANZ, cả 
cá nhân lẫn doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng bằng vàng lên tới hơn 80,000 đô la Mỹ. 
 
Ông Philip Crouch – Tổng Giám đốc Dịch vụ Tài chính Cá nhân, ngân hàng ANZ Việt Nam cho 
biết: “ANZ vừa giành được giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam năm 2009” do tạp chí 
Asian Banker trao tặng. Đây là lần thứ hai trong 2 năm liền ANZ nhận được giải thưởng này. 
Chúng tôi rất vui mừng và muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng với tất cả Quý khách hàng qua 
những cơ hội trúng vàng cực kỳ hấp dẫn.” 
 
Tham gia chương trình khuyến mãi của ANZ không khó như bạn nghĩ! Ví dụ: chỉ với 2.000.000 
Đồng để mở tài khoản Thông Minh của ANZ bạn sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị gồm: 
một Giải Đặc biệt: Nửa ký vàng, 1 giải Nhất: chín lượng vàng, 9 giải Nhì: mỗi giải một lượng vàng 
và 99 giải Ba: mỗi giải 1 chỉ vàng và hàng ngàn giải khuyến khích, mỗi giải một ổ cứng di động 
USB độc đáo hình đồng tiền may mắn. 
 
ANZ không ngừng cải thiện để mang lại nhiều thuận tiện hơn cho khách hàng. Ngân hàng đã 
hoàn thành thủ tục thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài và sẽ sớm mở thêm 5 phòng giao 
dịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch của ANZ đều 
mở cửa phục vụ khách hàng từ 8h sáng tới 5h30 chiều và không nghỉ trưa. ANZ cũng đã phát 
triển mạng lưới ATM lên tới 80 máy tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Khách hàng cũng có thể sử dụng 
dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên gia dịch vụ Ngân hàng tận nơi ANZ. Nhân viên của 
chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. 
 
Ngoài ra, ANZ cũng đã mở rộng hệ thống các quốc gia mà dịch vụ chuyển tiền PayPlus cho phép. 
Theo đó, khách hàng có thể chuyển tiền ra nước ngoài với mức phí cố định là 20 Đô la Mỹ và 
người nhận sẽ nhận được tiền chỉ sau 1 ngày. Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn hoặc email  
thông báo khi người nhận đã nhận được tiền trong tài khoản. Bên cạnh đó, ngân hàng bên nhận 
cũng sẽ không trừ bất kỳ khoản phí nào đối với người nhận. Có thể nói, PayPlus là dịch vụ chuyển 
tiền ra nước ngoài tiết kiệm nhất tại Việt Nam hiện nay. 
 
Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình khuyến mại Lộc Vàng ANZ cũng như các sản phẩm và 
dịch vụ mới của chúng tôi, khách hàng có thể truy cập website www.anz.com/vietnam hoặc gọi 
trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 theo số điện thoại miễn phí 18001559. 
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Nguyen Thị Thu Huyen (Ms) 
Marketing & PR Manager, ANZ Hanoi 
Tel: (84-4) 825 8190 (ext 2202) or Mob: 091 
302 3933 
Email: nguyenh11@anz.com  

Tran Thi Thuy Kieu (Ms) 
PR & Communications Manager, ANZ HCMC 
Tel: (84-8) 829 9319 (ext 1277) or Mob: 098 
373 1322 
Email: trank2@anz.com 

 

ANZ Vietnam
Hanoi Branch

14 Le Thai To Street
Hoan Kiem, Hanoi 

Tel: (84-4) 3 825 8190 
www.anz.com/vietnam


