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Thông Cáo Báo Chí 
Ngày 15 tháng 04 năm 2014 

ANZ Việt Nam ưu đãi khách hàng thuộc khối Dịch vụ Ngân 
hàng Ưu tiên  

 
Ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay chính thức khởi động chương trình ưu đãi kéo dài ba tháng 
đến hết 12/7/2014 dành cho khách hàng thuộc khối Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (Signature 
Priority Banking – SPB). Chương trình này được thiết kế riêng đối với các sản phẩm quản lý 
tài chính và đầu tư. Mục tiêu chính của chương trình là mang Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên, 
một dịch vụ cao cấp và mang tính cá nhân hóa cao, đến với đông đảo khách hàng.   
 
Các khách hàng mới tham gia dịch vụ SPB sẽ được nhận ngay 01 thẻ thành viên Accor 
Advantage Plus hoặc 01 phiếu quà tặng dịch vụ du lịch trị giá 5 triệu đồng khi tham gia thành 
công sản phẩm Đầu Tư Song Tệ (ngoại trừ đồng đô la Mỹ) hoặc Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc. 
Chương trình còn tặng thêm phiếu dịch vụ du lịch trị giá 4 triệu đồng cho những khách hàng 
mới tham gia dịch vụ SPB với tài khoản tiền gửi đơn thuần mở tại ngân hàng.1 
 
Bên cạnh những ưu đãi vốn có dành cho nhóm khách hàng SPB của ANZ, tất cả khách hàng 
SPB hiện tại và khách hàng mới sẽ nhận được mức hỗ trợ lãi suất vay mua nhà, vay thế chấp 
nhà là 1%/ năm.2  
 
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, ngân hàng ANZ Việt Nam, cho biết: 
“ANZ luôn đi tiên phong trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư. 
Chúng tôi là một trong những ngân hàng đầu tiên đưa sản phẩm Đầu tư Cấu trúc với chức 
năng bảo toàn vốn gốc khi đáo hạn vào thị trường Việt Nam. Với những sản phẩm dịch vụ đầu 
tư vượt trội, ANZ có thể giúp khách hàng đa dạng hoá danh mục đầu tư và nâng cao lợi suất 
tiềm năng.” 
 
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. 
Với mạng lưới chín điểm giao dịch tại hai thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng văn 
phòng đại diện tại Cần Thơ và Bình Dương, ANZ Việt Nam hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
ngân hàng thương mại bao gồm Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản, Dịch vụ Tài 
chính Tiêu dùng, Dich vụ Tài chính Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng Bán buôn. ANZ Việt 
Nam được tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng Ngân Hàng Bán Lẻ Tốt Nhất Việt Nam 
năm 2013 và Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà Tốt Nhất Châu Á năm 2010.  
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 
 
Bà Bùi Hải Hà 
Trưởng phòng truyền thông,  
Điện thoại: +84 8 5413 7600 | Di động: +84 0 989 958 695 
Email:  haiha.bui@anz.com | Website: anz.com/Vietnam  

                                                 
1 Điều kiện và điều khoản áp dụng 
2 Để biết thêm thông tin chi tiết về ưu đãi dành cho khách hàng SPB, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ 
khách hàng 24/7 tại số điện thoại 1800 599 926 hoặc truy cập vào website anz.com/Vietnam. 
 
 


