
 

www.anz.com/vietnam 
 

 

Ngày ra thông tin: 19 tháng 01 năm 2009  
 
 

 
Hôm nay ANZ công bố kế hoạch mở 6 phòng giao dịch tại Việt Nam sau khi đã hoàn tất các thủ 
tục thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam -  một trong những thị trường ưu tiên 
của ANZ tại Châu Á. 
 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Nam, bà Đàm Bích Thủy cho biết Ngân hàng Trách Nhiệm Hữu 
Hạn ANZ (ANZVL) đã có kế hoạch mở các phòng giao dịch tại Trung Hòa, Cầu Giấy và sân bay 
quốc tế Nội Bài tại Hà Nội cũng như tại Quận 3, Quận 5 và Quận 7 tại thành phố Hồ Chí Minh theo 
như giấy phép được cấp. Bên cạnh đó, trụ sở chính của ANZ sẽ được đặt tại tòa nhà Sun City, Hà 
Nội. 
 
Bà Thủy phát biểu: “Việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài giúp ANZ mở rộng nền tảng 
và mạng lưới hoạt động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp Việt Nam tốt hơn”. 
 
ANZ được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước 
ngoài từ tháng 10, 2008 và đã hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp trong tuần qua. 
 
Bà Thủy cho biết: “Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài thể hiện sự công nhận 
của Ngân hàng nhà nước đối với những đóng góp liên tục của ANZ cho sự phát triển của ngành 
ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư 
mạnh mẽ vào Việt Nam theo kế hoạch trở thành ngân hàng hàng đầu Châu Á cung cấp những 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế với chuyên môn và sự am hiểu thị trường trong nước.” 
 
ANZ là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới và là một trong số những ngân hàng quốc 
tế lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương với tổng tài sản trị giá 430 triệu Đô la Mỹ (số liệu 
tháng 3, 2008) và là một trong số 30 ngân hàng toàn cầu được xếp hạng cao nhất AA* về mức độ 
bền vững tín dụng (theo Standard and Poor’s).  
 
Là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 1993, ANZ 
hiện có 2 trụ sở chính tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng một văn phòng đại diện tại Cần 
Thơ. ANZ cung cấp đầy đủ các sản phẩm và giải pháp tài chính quốc tế cho khách hàng cá nhân, 
doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn quốc tế. ANZ cũng cung cấp cho khách hàng với các dịch 
vụ ngân hàng thuận tiện như: dịch vụ ngân hàng tận nơi, trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7, hệ 
thống máy rút tiền tự động tập trung tại các trung tâm thương mại liên tục được mở rộng, hệ thống 
ngân hàng điện tử… 
 
Thành công của ANZ tại Việt Nam tiếp tục được công nhận rộng rãi qua một loạt các giải thưởng 
uy tín như: Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” do tạp chí The Asian Banker trao 
tặng năm 2008, Giải thưởng Rồng Vàng cho danh hiệu “Ngân hàng có định hướng khách hàng tốt 
nhất”  (ANZ là ngân hàng duy nhất nhận được danh hiệu này trong 7 năm liền) do thời báo Kinh tế 
Việt Nam trao tặng, Giải thưởng “Ngân hàng được yêu thích nhất” do độc giả báo Sài Gòn Tiếp 
Thị bình chọn năm 2008. 
 
*AA – theo chỉ số Dow Jones Index – Chỉ số đánh giá độc lập mang tính toàn cầu về trách nhiệm của công ty và các tổ 
chức kinh doanh đối với xã hội, môi trường, kinh tế liên quan đến cộng đồng. ANZ được xếp hạng AA liên tục hai năm 
liền (2007-2008) 
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