THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày gửi thông tin: 28/8/2006
NGÂN HÀNG ANZ VIỆT NAM PHÁT HÀNH
CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI ĐÔ LA MỸ ĐỢT 2
Tiếp sau thành công của đợt phát hành đầu tiên vào đầu tháng 7 vừa rồi với giá trị huy
động đạt kế hoạch đề ra, Ngân hàng ANZ Việt nam sẽ tiếp tục phát hành Chứng chỉ
tiền gửi đô la Mỹ đợt 2 tại chi nhánh Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ
ngày 5/9/2006 đến ngày 3/11/2006.
Mức lãi suất áp dụng cho đợt 2 này sẽ như sau:
Kỳ hạn 1 tháng:
Kỳ hạn 3 tháng:
Kỳ hạn 6 tháng:
Kỳ hạn 9 tháng:
Kỳ hạn 12 tháng (364 ngày):

4%/năm
4.12%/năm
4.22%/ năm
4.42% / năm
4.75%/năm

Ngoài ra, ANZ cũng là ngân hàng đầu tiên ở Việt nam sẽ phát hành chứng chỉ tiền gửi
bằng Euro, tiền Đô la Úc và tiền bảng Anh với mọi kỳ hạn trong đợt tới này với lãi
suất rất hấp dẫn.
Khi mua chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng ANZ, khách hàng không chỉ có được một
công cụ đầu tư hiệu quả với lãi suất cạnh tranh mà còn được hưởng sự bảo đảm an
toàn tuyệt đối và dịch vụ khách hàng tận tình tại một ngân hàng uy tín lớn nằm trong
50 ngân hàng đứng đầu trên thế giới. Đó là giá trị gia tăng khiến khách hàng lựa chọn
ngân hàng ANZ.
Ngân hàng ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt nam giới thiệu dịch vụ
đường dây nóng miễn phí, số máy 1800 1559, hoạt động suốt 24 giờ/ ngày và 7 ngày
trong tuần để giải đáp các vấn đề của khách hàng. Riêng trong đợt phát hành Chứng
chỉ tiền gửi đô la Mỹ đợt 1, các nhân viên tư vấn nhận được số cuộc gọi tăng gấp đôi
bình thường do lượng khách hàng quan tâm đến loại hình đầu tư này ngày càng tăng.
Được biết vừa qua, sau khi được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ngân hàng
ANZ Việt nam đã thực hiện mở rộng hệ thống ATM của mình tại các địa điểm chiến
lược nhằm tăng cường sự tiện lợi cho khách hàng như siêu thị, sân bay, khách sạn ở
Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời của lãnh đạo ngân hàng ANZ, trong
tháng 9 tới, ngân hàng sẽ tiếp tục tung ra loại thẻ ANZ Visa Debit với sự tiện dụng
cao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và mua sắm của cuộc sống hiện đại.

