Ngân hàng ANZ vừa mới giới thiệu trên thị trường Dịch vụ cho vay mua nhà để ở và
vay mua nhà để đầu tư vào đầu tháng 9/2007 tại chi nhánh Hà nội và TP. Hồ Chí
Minh, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ cho vay mua nhà.
Là một trong số ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt nam, một thị trường đầy tiềm
năng cho cho dịch vụ cho vay cầm cố phát triển nhanh chóng, ANZ tập trung cung
cấp dịch vụ có đặc tính tối ưu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, như lãi suất cạnh
tranh, có thể chỉ từ 0,92%/ tháng, thời hạn vay dài đến 20 năm, giá trị cho vay cao tới
70% giá trị của tài sản thế chấp và thủ tục duyệt hồ sơ gọn nhẹ.
Ông Philip Crouch, Tổng giám đốc Dịch vụ tài chính cá nhân, ANZ Việt nam cho
biết: “Không chỉ là một dịch vụ cho vay mua nhà đang khá thông dụng trên thị
trường, dịch vụ này của ANZ là sự kết hợp của các yếu tố mà các khách hàng đều
trông đợi, như tư vấn về kế hoạch tài chính, thủ tục thẩm định hồ sơ vay gọn nhẹ, rõ
ràng và nhanh chóng, nhiều sự lựa chọn linh hoạt và trên hết là mức lãi suất cho vay
rất “ấn tượng”!”.
ANZ luôn được biết đến là một ngân hàng có chất lượng dịch vụ cao theo tiêu chí
thuận tiện và đơn giản cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt
tình luôn giành thời gian lắng nghe những vấn đề của khách hàng và tư vấn cho khách
hàng loại dịch vụ cho vay tối ưu và phù hợp nhất để khách hàng lựa chọn. Có nhiều
hình thức cho vay cầm cố khác nhau nhằm cung cấp giải pháp tài chính hữu hiệu nhất
cho từng khách hàng.
Dịch vụ cho vay mua nhà của ANZ được xem như là một dịch vụ cạnh tranh nhất so
với các dịch vụ tương tự trên thị trường với mức lãi suất phổ biến từ 1% đến 1,4%/
tháng, thời gian cho vay từ 15 đến 20 năm.
Nhìn chung, mức lãi suất cho vay của ngân hàng ANZ được điều chỉnh theo xu hướng
thị trường nhưng điều quan trọng là ANZ luôn giành mức lãi suất thấp nhất có thể để
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng tại thị trường Việt nam.
Khách hàng có nhiều cách để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ này của ANZ, có thể
gọi điện đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24 giờ theo số 1800- 1559, ghé qua địa
chỉ website: www.anz.com/vietnam hoặc đến trực tiếp chi nhánh gần nhất để tìm hiểu
thêm những lợi ích mà khách hàng sẽ được hưởng khi đăng ký sử dụng dịch vụ này.
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