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Important update  

Fraudulent loan application warning 

ANZ Bank (Vietnam) Limited (ANZ Vietnam) is aware of fraudulent activity, 

whereby individuals and entities are impersonating ANZ Vietnam to market 

personal loan products and services. Please be advised that ANZ Vietnam no 

longer provides any retail banking services in Vietnam. 

ANZ Vietnam only offers products and services to large corporate and 

institutional customers.  

We therefore caution the public to be careful of these and other such 

solicitations that falsely claim to represent ANZ Vietnam or to be affiliated 

with ANZ Vietnam. 

If you have any concerns or require more information on our product and 

service offering, please contact us. 

 

Cảnh báo về hành vi giả mạo ngân hàng mời chào 

cho vay cá nhân 

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) (ANZ Việt Nam) được biết 
về hành vi lừa đảo của một số cá nhân và tổ chức mạo danh ANZ Việt Nam 

mời chào sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho vay cá nhân. Chúng tôi xin 

thông báo rằng ANZ Việt Nam không còn cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ nào tại Việt Nam. 

ANZ Việt Nam hiện tại chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho 

các khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính.  

Do đó, chúng tôi xin lưu ý quý vị hãy đặc biệt cảnh giác với hình thức mời 
chào cho vay cá nhân từ những cá nhân và tổ chức mạo danh ANZ Việt Nam 

hoặc quảng cáo rằng họ có liên kết với ANZ Việt Nam. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn 

biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của ANZ Việt Nam.  

 

 

 


