
Thuận tiện hơn, ưu đãi hơn với 
thẻ ANZ Visa Debit. 
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Tiện ích của thẻ ANZ Visa Debit  
 Dễ dàng và thuận tiện khi thanh toán trực tuyến 

hoặc qua điện thoại.

 Miễn phí rút tiền tại ATM của ANZ và 13.000 ATM  
thuộc 19 ngân hàng trong hệ thống Visa toàn quốc.    

 Hạn mức rút tiền tại ATM của ANZ và thanh toán 
qua thẻ hằng ngày cao.

 Được chấp nhận tại hơn 30 triệu điểm có biểu tượng 
Visa trên toàn thế giới.

 Giảm giá đặc biệt cho giao dịch rút tiền tại các 
ATM ở nước ngoài dành riêng cho Khách hàng 
ANZ Signature Priority Banking. 

 Tận hưởng ưu đãi hấp dẫn quanh năm từ  
chương trình ANZ Spot. 

 

Thẻ ANZ Visa Debit giúp 
mọi việc trở nên thuận tiện 
và dễ dàng hơn.

Liên hệ chúng tôi 

 1800 1559 

 anz.com/vietnam

 Các chi nhánh ANZ

Dù là mua sắm, ẩm thực hay lên kế hoạch 
du lịch, bạn sẽ luôn chủ động với thẻ ANZ 
Visa Debit. Giờ đây, với tính năng mới, việc 
mua sắm trực tuyến sẽ trở nên an toàn 
hơn bao giờ hết.

Sản phẩm này được cung cấp bởi
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)

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. ANZBGL không chịu 
trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của ANZ.


