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ANZ to issue Certificate of Deposit, tranche 7
From 16/07/2007, ANZ will issue the 7th tranche of Certificate of Deposits in
foreign currency at its Hanoi and Ho Chi Minh City branches. This tranche will
last until 14/09/2007.
ANZ is the only bank to issue Certificate of Deposits in various currencies such
as US dollar, Euro, British pound, Australian dollar to cater for customers’
increasingly sophisticated demands.
Details of interest rates for USD Deposit with terms as below:
1. 1-month term: 4.10% / year
2. 3-month term: 4.20% / year
3. 6-month term: 4.30% / year
4. 9-month term: 4.40% / year
5. 364-day term: 4.45% / year
In considerations with other investments, Certificate of Deposit is an
investment tool which is secure, efficient with competitive rates and flexible
due to various terms. As such, after the earlier six tranches, ANZ has managed
to attract remarkable pool of customers to this kind of investment.
ANZ estimates total denomination for this tranche equivalent to 20 million US
dollar for all currencies.
To mark the fifteen year of operation in Vietnam, ANZ has recently launched
the promotion titled “Why wait for your dreams?” which will last until
September 09, 2007. Any customers who open new accounts such as:
Certificate Deposit in foreign currency, or any types of Current or Savings
account, FlexiSmart account, Car loans and other personal loans will be able to
participate in the promotion and win the dream Captiva and dozens of the
modern sophisticated Dell Latitude D510.
For further information about this Certificate of Deposit issue, the promotion
and other ANZ products and services, please call our 24 hour toll free number
of: 1800- 1559, or access the website: www.anz.com/vietnam

Ngân hàng ANZ phát hành Chứng chỉ tiền gửi đợt 7
Từ ngày 16/07/2007, Ngân hàng ANZ tiếp tục phát hành đợt 7 Chứng chỉ tiền
gửi bằng ngoại tệ tại chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đợt phát
hành sẽ kéo dài đến hết ngày 14/09/2007.
ANZ là ngân hàng duy nhất phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng nhiều loại
ngoại tệ như đô la Mỹ, Euro, bảng Anh và đô la Úc nhằm đáp ứng nhu cầu đa
dạng của khách hàng
Mức lãi suất cho Chứng chỉ tiền gửi bằng đô la Mỹ, áp dụng cho cá nhân là:
−
−
−
−
−

Kỳ hạn 1 tháng:
4,10% một năm
Kỳ hạn 3 tháng:
4,20% một năm
Kỳ hạn 6 tháng:
4,30% một năm
Kỳ hạn 9 tháng:
4,40& một năm
Kỳ hạn 1 năm (364 ngày): 4,45% một năm

So với các hình thức đầu tư khác, Chứng chỉ tiền gửi là một công cụ đầu tư an
toàn, hiệu quả với mức lãi suất cạnh tranh, linh hoạt vì có nhiều loại kỳ hạn
khác nhau. Vì thế sau 6 đợt phát hành trước đó, ANZ Việt nam đã thu hút được
lượng khách đáng kể vào hình thức đầu tư này.
Ngân hàng ANZ dự tính tổng mệnh giá cho đợt phát hành này tương đương 20
triệu đô la Mỹ cho tất cả các loại ngoại tệ.
ANZ cũng vừa đánh dấu 15 năm hoạt động tại Việt Nam bằng chương trình
khuyến mãi lớn: “Đã ước mơ, sao phải đợi?” kéo dài đến hết ngày 9/9/2007.
Khách hàng có thể đăng ký sử dụng Dịch Vụ Chứng Chỉ Tiền Gửi Bằng
Ngoại Tệ hoặc tài khoản giao dịch, tài khoản tiết kiệm, dịch vụ cho vay mua xe
hơi, các dịch vụ cho vay cá nhân…để tham gia và có cơ hội trúng thưởng chiếc
xe hơi Captiva và hàng chục máy tính xách tay Dell Latitude D510 hiện đại và
sành điệu.
Để biết thêm thông tin về đợt phát hành Chứng Chỉ Tiền Gửi Bằng Ngoại Tệ,
chương trình khuyến mãi và các dịch vụ khác của ANZ, vui lòng gọi đường
dây nóng phục vụ 24h miễn phí: 1800- 1559, hoặc truy cập website:
www.anz.com/vietnam
Để biết thêm tin, xin vui lòng liên hệ:
Chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Huyền (Ms)
Marketing and PR Manager
Tel: (84-4) 825 8190 (ext 2202) – Fax: (84-4) 825 8188
Email: nguyenh11@anz.com

Mob: 091 302 3933
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Tran Thi Thuy Kieu (Ms)
Marketing and PR Manager
Tel: (84-8) 829 9319 (ext 1277) – Fax: (84-8) 829 9316
Email: trank2@anz.com
Mob: 098 373 1322

