ANZ Vietnam
Hanoi Branch
14 Le Thai To Street
Hoan Kiem, Hanoi
Tel: (84-4) 825 8190
www.anz.com/vietnam

Ngày ra thông tin: 14/5/2007

Ngân hàng ANZ phát hành Chứng chỉ tiền gửi đợt 6
Từ ngày 14/5/2007, Ngân hàng ANZ tiếp tục phát hành đợt 6 Chứng chỉ tiền gửi
bằng ngoại tệ tại chi nhánh Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đợt phát hành sẽ
kéo dài trong hai tháng.
ANZ là ngân hàng duy nhất phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng nhiều loại ngoại
tệ như đô la Mỹ, Euro, bảng Anh và đô la Úc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng
của khách hàng
Chi tiết mức lãi suất theo từng loại kỳ hạn và loại tiền tệ như sau:
Kỳ hạn
1 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
364 ngày

Lãi suất/ năm
Đô la Mỹ
4,1%
4,2%
4,3%
4,4%
4,76%

Lãi suất/ năm
Euro
2,4%
2,5%
2,7%
2,77%
3,1%

Lãi suất/ năm
Đô la Úc
4,6%
4,7%
4,9%
5,0%
5,47%

Lãi suất/ năm
Bảng Anh
3,8%
3,96%
4,15%
4,25%
4,6%

So với các hình thức đầu tư khác, Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ đầu tư an toàn,
hiệu quả với mức lãi suất cạnh tranh, linh hoạt vì có nhiều loại kỳ hạn khác nhau.
Vì thế sau 5 đợt phát hành trước đó, ANZ Việt nam đã thu hút được lượng khách đáng
kể vào hình thức đầu tư này.
Ngân hàng ANZ dự tính tổng mệnh giá cho đợt phát hành này tương đương 20 triệu
đô la Mỹ cho tất cả các loại ngoại tệ.
Lãnh đạo của AN Z cho biết, trong tháng tới, AN Z sẽ tung ra sản phNm cho vay mua
nhà với các điều kiện linh hoạt, thủ tục hồ sơ đơn giản để giúp khách hàng có thể sở
hữu ngôi nhà mơ ước của mình. Đây là một trong số nhiều sản phNm mới mà ngân
hàng AN Z sẽ liên tục giới thiệu ra thị trường trong năm nay.
Khách hàng có thể hỏi thêm thông tin về đợt phát hành này và các dịch vụ khác
của ANZ tại đường dây nóng phục vụ 24h miễn phí là: 1800- 1559, hoặc website:
www.anz.com/vietnam
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