
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày phát hành thông tin: 17/9/2007 
 

Ngân hàng ANZ phát hành Chứng Chỉ Tiền Gửi Đợt 
 
Bắt đầu từ ngày 17/9/2007, Ngân hàng ANZ bắt đầu phát hành Chứng Chỉ T
đợt 8 tại chi nhánh của mình ở Hà nội và TP. Hồ Chí Minh.  
 
ANZ vẫn là ngân hàng duy nhất phát hành Chứng Chỉ Tiền Gửi bằng nhiều
khác nhau như Đô la Mỹ, Bảng Anh, Đô la Úc để đáp ứng nhu cầu ngày càn
của khách hàng. 
 
Mệnh giá tối thiểu cho Chứng Chỉ Tiền Gửi bằng Đô la Mỹ đã được điều c
mức 5.000 Đô la Mỹ cho các đợt phát hành trước đó, giảm xuống mức 3.00
Mỹ nhằm mở rộng thêm nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng hì
đầu tư này.  
 
Mức lãi suất của Chứng Chỉ Tiền Gửi bằng Đô la Mỹ như sau:  
 
1-tháng:   4.18% / năm 
3-tháng:  4.25% / năm 
6- tháng:    4.28% / năm 
9-tháng:   4.33% / năm 
12-tháng (364 ngày):  4.38% / năm 
 
Đặc biệt, mức lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng đã được tăng lên từ mức 4.10% ở
hành lần 7 lên đến 4.18% cho đợt phát hành lần thứ 8 này.  
 
Ngoài ra, ANZ còn giới thiệu mức lãi suất khá cạnh tranh cho Chứng Chỉ T
bằng Euro như sau:  
 
1-tháng:  2.72% / năm 
3- tháng:  2.87% / năm 
6-tháng:  3.00% / năm 
9-tháng:  3.10% / năm 
12-tháng:  3.21% / năm  
 
Tiền gốc và lãi suất sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn tại các chi nhánh 
hàng ANZ tại Hà nội và TP. Hồ Chí Minh 
 
Đợt phát hành này sẽ kéo dài đến ngày 16/11/2007 
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Mới đây, Ngân hàng ANZ đã tổ chức Lễ Rút Thăm Trúng Thưởng cho Chương trình 
khuyến mại mùa hè “Đã ước mơ, sao phải đợi?” tại khách sạn Legend, TP. Hồ Chí 
Minh. Chương trình này đã thu hút sự quan tâm tích cực của các khách hàng hiện tại 
và các khách hàng mới, thể hiện qua mức tăng trưởng đáng kể về số lượng tài khoản 
cũng như các sản phẩm tài chính cá nhân khác như: Chứng Chỉ Tiền Gửi, Cho vay 
mua xe hơi và các dịch vụ cho vay cá nhân khác.  
 
- Hết -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
 
Chi nhánh Hà nội 
Nguyễn Thị Thu Huyền (Ms) 
Public Relations Manager 
Tel: (84-4) 825 8190 – Fax: (84-4) 825 8188 
Email: nguyenh11@anz.com  
Mob: 091 302 3933 
 
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
Trần Thị Thúy Kiều (Ms) 
Public Relations Manager 
Tel: (84-8) 829 9319 – Fax: (84-8) 829 9316 
Email: trank2@anz.com 
Mob: 098 373 1322 
 


