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Để đưa tin ngày 01 tháng 07 năm 2013 

Miễn phí rút tiền mặt qua ATM đối với chủ thẻ Visa 

Debit của ANZ 

 
 
Hôm nay, ANZ Việt Nam chính thức thông báo bắt đầu từ ngày 01/07/2013, chủ thẻ Visa 

Debit của ANZ sẽ được rút tiền mặt miễn phí tại 13.000 cây ATM của 19 ngân hàng trên 

khắp Việt Nam thuộc hệ thống ATM của Visa. 

 

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ ANZ Việt Nam cho biết: “ANZ luôn 

luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Chúng tôi là một trong những ngân hàng nước 

ngoài đầu tiên cung cấp dịch vụ rút tiền miễn phí cho khách hàng tại hàng ngàn ATM trên 

toàn quốc. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ và những nỗ lực không ngừng của ANZ 

trong việc mang lại nhiều lợi ích và sự thuận tiện hơn tới khách hàng của mình.” 

 

Ông Hùng cho biết thêm: “Nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng cao của khách hàng 

cá nhân trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay, ANZ liên tục đưa ra các gói hỗ trợ 

vay mua nhà/vay thế chấp nhà và cho vay tiêu dùng với lãi suất rất cạnh tranh. Điều này sẽ 

giúp khách hàng có thể sớm thực hiện các mục tiêu lớn cho gia đình hoặc phục vụ các nhu 

cầu cuộc sống ngày càng gia tăng của họ.” 

 

ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 

1993. Với 10 chi nhánh và điểm giao dịch tại Việt nam, hiện nay ANZ cung cấp đầy đủ các 

dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng thương mại (phục vụ 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp triển vọng) và dịch vụ ngân hàng bán buôn. 

 

Vào tháng 3 năm 2013, ANZ được bình chọn là “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” bởi 

tạp chí Asian Banker. Trước đó, vào tháng 2 năm 2013, ANZ đã giành giải “Leadership in 

Card Activation” (“Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng") do Visa Việt Nam 

trao tặng. 
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