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Thông cáo báo chí 

Ngày 20 tháng 12, 2011,  

ANZ chính thức cung cấp Tài khoản Đa lộc Việt 
Nam đồng 

Một tài khoản, hai tiện ích hấp dẫn.  

ANZ Việt Nam hôm nay chính thức cung cấp dịch vụ tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng với 
mục đích mang lại lợi íc tối đa cho khách hàng  
 
Tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng là một sản phẩm mới, thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều 
so với tài khoản thông minh trước đó. Chủ tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng có thể được 
hưởng lãi suất bậc thang cạnh tranh lên đến 6%/năm, mức lãi suất cao nhất hiện nay. 
Không chỉ có vậy, tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng còn giúp tiết kiệm thời gian và chi phí 
của khách hàng khi có thể cùng một lúc thực hiện chức năng của tài khoản giao dịch và 
tài khoản tiết kiệm.  
 
Ông Dương Đức Hùng, Giám khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng ANZ Việt Nam cho 
biết: “Sản phẩm này là bước phát triển mới, thể hiện sự nhạy bén của ngân hàng ANZ 
trong việc đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi từng ngày của khách hàng. Chủ tài 
khoản Đa lộc Việt Nam đồng sẽ được giao dịch không hạn chế và đồng thời hưởng lãi 
suất linh hoạt trên số dư hiện có”. 
 
Tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng được cung cấp cho khách hàng mới đăng ký mở tài 
khoản tại ngân hàng ANZ từ ngày 19 tháng 12 năm 2011. Đối với các khách hàng hiện 
đang sử dụng tài khoản thông minh, thủ tục để nâng cấp lên tài khoản Đa lộc Việt Nam 
đồng rất nhanh chóng và thuận tiện. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng đến các chi nhánh 
của ngân hàng ANZ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh hoặc liên hệ số 1800 1559 để được hướng 
dẫn thêm. 
 
Các lợi ích chính đối với chủ tài khoản Đa lộc Việt Nam đồng: 
 

• Hưởng lãi suất bậc thang cạnh tranh lên đến 6%/năm 
 
• Giao dịch nhanh chóng, miễn phí dịch vụ ngân hàng trực tuyến và tại chi 

nhánh của ANZ  
 

• Kết nối thẻ thanh toán Visa với hạn mức rút tiền 50.000.000 đồng/ngày, 
hạn mức thanh toán POS lên đến 500.000.000 đồng/ngày 

 
• Tận hưởng chương trình ưu đãi ANZ SPOT trên toàn Châu Á 

 
 



ANZ là một trong số những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ 
năm 1993. ANZVL hiện có 10 chi nhánh và điểm giao dịch trên cả nước và cung cấp đầy 
đủ các dịch vụ ngân hàng quốc tế ở các lĩnh vực như Tài chính doanh nghiệp & định chế 
tài chính, thị trường vốn, tài trợ thương mại, dịch vụ giành cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và dich vụ tài chính cá nhân 

 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ,  
 
Bà Bùi Hải Hà   
Trưởng phòng truyền thông,  
Điện thoại: +844-3938 6901 – Máy lẻ; 2850 
Fax: +844-3938 6930 
Di động: +84 982 654 316    
Email: haiha.bui@anz.com  
Website: anz.com/vietnam 
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