
RỦI RO CHÍNH

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Rủi ro Thanh khoản: không được rút tiền trước ngày
đáo hạn.

Rủi ro Tỷ giá.

Rủi ro Lợi nhuận: lợi nhuận có thể thấp hơn mức mong
đợi hoặc bằng không.

Rủi ro Tín dụng: Đây là sản phẩm đầu tư và không phải là sản
phẩm tiền gửi. Khoản vốn gốc của quý khách có thể không
được hoàn trả trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ tài
chính của quý khách bị mất khả năng thanh toán.

Quý khách cần đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và các
tài liệu khác của Sản phẩm Đầu tư Cấu Trúc trước khi
đưa ra quyết định đầu tư. Nếu không hiểu sản phẩm
hoạt động như thế nào, Quý khách nên tìm kiếm hướng
dẫn để hiểu rõ hơn.

Nội dung trong tài liệu này không mô tả hết tất cả các
rủi ro liên quan đến Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc và
không xét đến nhu cầu và tình hình tài chính cá nhân
của Quý khách.

Thông tin trong tài liệu này chỉ là thông tin tổng quát và không phải sự mô tả 
đầy đủ về cấu trúc hoặc các điều khoản của sản phẩm. Bất kỳ cam kết cung 
cấp một sản phẩm cụ thể nào sẽ chỉ được thể hiện bằng một hợp đồng được 
ký kết đầy đủ. Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) và các viên 
chức, nhân viên và đại diện của mình không có trách nhiệm (bao gồm cả vì lý 
do bất cần) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến 
thông tin được nêu trong tài liệu này. ANZVL bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ 
thông tin nào liên quan đến sản phẩm này theo yêu cầu của luật pháp Việt 
Nam. Bản quyền Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) ABN 
11 005 357 522. Tài liệu này được phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một thành 
viên ANZ Việt Nam (ANZ), một công ty con của Tập đoàn Ngân hàng Trách 
nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand (ANZBGL), một ngân hàng được 
thành lập tại Australia. ANZ được thành lập và cấp phép tại Việt Nam dưới hình 
thức trách nhiệm hữu hạn. ANZ không phải là tổ chức được phép nhận tiền 
gửi theo luật pháp Australia. Các khoản tiền gửi hay trách nhiệm của ANZ 
không phải là các khoản tiền gửi và trách nhiệm của ANZBGL và ANZBGL 
không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của ANZ. 

Được phát hành bởi ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)

Để bíêt thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Miễn trừ trách nhiệm

anz.com/vietnam1900 1276 Các chi nhánh ANZ
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ĐẦU TƯ CẤU TRÚC
SẢN PHẨM



RỦI RO CHÍNH

100% vốn gốc được hoàn trả vào ngày đáo hạn.

Số tiền đầu tư tối thiểu là 10.000 USD hoặc tương đương.

Phạm vi đầu tư rộng bao gồm các cặp tiền tệ và vàng.

Thời gian đầu tư linh hoạt (thấp nhất là 1 tháng đến 1 năm)

Lợi nhuận thả nổi và được xác định bởi dao động của
công cụ đầu tư.

LỢI ÍCH CHÍNH

Cơ hội nhận được lợi nhuận cao hơn tiền gửi truyền thống.

Đảm bảo số tiền vốn gốc vào ngày đáo hạn.

Thời gian đầu tư linh hoạt giúp Quý khách quản lý tính
thanh khoản.

Cung cấp phạm vi đầu tư rộng và nhiều dạng cấu trúc
nhằm phù hợp nhu cầu tài chính, kinh nghiệm đầu tư và 

Được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của
Quý khách.

NHÀ ĐẦU TƯ PHÙ HỢP

Quý khách đang gửi tiền định kỳ và tìm kiếm tiềm năng
thu được lợi nhuận cao hơn.

Mong muốn bảo toàn vốn trong quá trình đầu tư.

Am hiểu về các quyết định đầu tư.

Tìm kiếm các cơ hội đầu tư để cân bằng hoặc phòng 
thủ trong danh mục đầu tư,

Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc là sự kết hợp giữa 
tiền gửi tiết kiệm và sản phẩm phát sinh với lợi 
nhuận phụ thuộc và độ biến động của công 
cụ tài chính gắn kết. bao gồm tỷ giá ngoại hối 
và giá vàng thế giới.

Sản phẩm Đầu Tư Cấu Trúc đem đến cho Quý 
khách đa dạng hóa danh mục đầu tư với vốn 
gốc được bảo toàn đến ngày đáo hạn và tiềm 
năng lợi nhuận gia tăng.

TRẢI NGHIỆM GIẢI PHÁP
ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI
CÙNG SẢN PHẨM 

ĐẦU TƯ CẤU TRÚC CỦA ANZ.




