Ngày ra thông tin: 1 tháng 9 năm 2009

ANZ tăng lãi suất đối với Tài khoản Đắc Lợi Trực Tuyến
- Khách hàng được hưởng mức lãi suất cao nhất trên thị trường Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ hôm nay thông báo tăng lãi suất đối với Tài
khoản Đắc lợi Trực Tuyến – loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn- lên mức 6,8%/ năm,
mức lãi suất đặc biệt giúp khách hàng có thể nhanh chóng tích lũy được nguồn tiết
kiệm.
Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất mới cao nhất trên thị trường hiện nay, từ ngày
1/9/2009 đến ngày 30/10/2009.
Tài khoản Đắc Lợi Trực Tuyến là tài khoản tiết kiệm linh hoạt và khách hàng có thể sử
dụng tiền trong tài khoản khi có nhu cầu. Các lợi ích chính của Tài khoản này là:
•
•
•
•
•
•

Mức lãi suất hấp dẫn, lên đến 6,8%/ năm.
Không cần phải duy trì số dư hàng tháng tối thiểu.
Miễn phí dịch vụ tài khoản hàng tháng khi kết nối với một tài khoản khác tại
ANZ.
Có thể rút tiền từ tài khoản bất cứ thời điểm nào trong ngày thông qua Ngân
hàng Điện từ (Internet Banking).
Thuận tiện chuyển tiền miễn phí giữa TK Đắc Lơi Trực Tuyến và các tài khoản
liên kết khác tại ANZ.
Có thể đặt lệnh chuyển tiền tự động định kỳ từ một tài khoản tại ANZ đến TK
Đắc Lợi Trực Tuyến

Bà Đàm Bích Thủy, Tổng Giám Đốc Ngân hàng ANZ tại Việt nam cho biết: “Khách hàng
của chúng tôi luôn mong muốn có được công cụ quản lý tài chính an toàn, đơn giản và
tiện lợi. Tài Khoản Đắc Lợi Trực Tuyến ANZ là một loại TK đặc biệt và đã được nhiều
khách hàng đón nhận kể từ khi lần đầu giới thiệu trên thị trường vào tháng 3 năm
2008”. Bà Thủy nói thêm: “Với việc tăng lãi suất lên đến 6,8%/ năm, ANZ thể hiện cam
kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm ngân hàng thiết thực cộng với sự tiện lợi
và đơn giản trong dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Thông tin về TK Đắc Lợi Trực Tuyến có trên website: www.anz.com/vietnam hoặc gọi
điện đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 24/7: 1800 1559.
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