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Ngân hàng ANZ Việt nam phát hành  
Chứng chỉ tiền gửi bằng Đôla Mỹ mang tên Ngàn Kim Song Lộc 

 
 
Ngân hàng ANZ Việt nam sẽ bắt đầu phát hành đợt đầu tiên Chứng chỉ tiền gửi bằng 
Đô la Mỹ mang tên Ngàn Kim Song Lộc từ ngày 4/7/2006 tại chi nhánh Hà nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Đợt phát hành này sẽ kéo dài trong 60 ngày và kết thúc vào 
ngày 1/9/2006. Mệnh giá tối thiểu cho mỗi chứng chỉ tiền gửi là 5.000USD. Với việc 
phát hành Chứng chỉ tiền gửi này, Ngân hàng ANZ mong muốn đáp ứng nhu cầu đầu 
tư gia tăng của các khách hàng cá nhân và công ty. 
 
Khách hàng cá nhân sẽ được hưởng mức lãi suất cao và không phải thanh toán bất kỳ 
khoản phí ngân hàng nào cho dịch vụ này. Ngân hàng ANZ tin tưởng rằng đây sẽ là 
một công cụ đầu tư hiệu quả trong khi khách hàng vẫn đảm bảo được sự an toàn và 
yên tâm đối với tiền gửi của mình. Khách hàng sẽ bảo đảm có được dịch vụ chu đáo 
của ngân hàng ANZ, một ngân hàng liên tục nhận được giải thưởng về phong cách 
phục vụ tốt nhất tại Việt nam. 
 
Mức lãi suất dành cho khách hàng cá nhân như sau: 
 

Kỳ hạn 3 tháng:   4,07% / năm 
Kỳ hạn 6 tháng:   4,19% / năm 
Kỳ hạn 9 tháng:   4,42% / năm 
Kỳ hạn 364 ngày:  4,82% / năm 

 
Mức lãi suất cạnh tranh cũng được áp dụng đối với khách hàng là các tổ chức và 
doanh nghiệp. 
 
Chứng chỉ tiền gửi bằng Đôla Mỹ của Ngân hàng ANZ là một hình thức tiết kiệm 
mang lại lãi suất cao trong đó số tiền gốc và lãi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn 
tại chi nhánh Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại chứng chỉ tiền gửi không  
chuyển nhượng và được bán theo đúng mệnh giá trên chứng chỉ. 
 
Khách hàng hãy gọi đến đường dây nóng miễn phí hoạt động liên tục 24 giờ trong 
ngày, 7 ngày trong tuần của Ngân hàng ANZ là 1800 1559 để được giải đáp thêm 
thông tin về Chứng chỉ tiền gửi Ngàn Kim Song Lộc và các dịch vụ khác của ngân 
hàng. 


