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Ngân hàng ANZ tiếp tục phát hành Chứng chỉ tiền gửi đợt 5 
 
 
Bắt đầu từ ngày 12/3/2007, Ngân hàng ANZ tiếp tục phát hành đợt thứ 5 Chứng 
chỉ tiền gửi bằng  ngoại tệ tại chi nhánh Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
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, theo đó tiền gốc và lãi được thanh 
toán một lần vào ngày đáo hạn tại Chi nhánh ngân hàng. 
 
Nắm bắt nhu cầu đa dạng của khách hàng, ngân hàng 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.  
 
Mức lãi suất cho Chứng chỉ tiền gửi bằng đô la Mỹ, áp dụng cho các cá nhân là: 
 
− Kỳ hạn 1 tháng:   4,07% một năm 
− Kỳ hạn 3 tháng:   4,14% một năm 
− Kỳ hạn 6 tháng:   4,18% một năm 
− Kỳ hạn 9 tháng:   4,29& một năm 
− Kỳ hạn 1 năm (364 ngày): 4,73% một năm 
 
 
Do nhu cầu đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi bằng ngoại tệ ngày càng tăng của khách 
hàng, Ngân hàng ANZ dự tính tổng mệnh giá cho đợt phát hành này tương đương 30 
triệu đô la Mỹ cho tất cả các loại ngoại tệ. Khách hàng có thể hỏi thêm thông tin về 
đợt phát hành này tại đường dây nóng phục vụ 24h miễn phí là: 1800- 1559. 
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