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Thông cáo Báo chí 

Để đưa tin ngày 21 tháng 10 năm 2013 
 

ANZ Việt Nam Khai trương Quỹ tiết kiệm Suncity 

Ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo về việc khai trương Quỹ tiết kiệm 
Suncity tại 13 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, sau khi nhận được sự phê duyệt của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuyển địa điểm từ cơ sở Golden Westlake, 151 Đường Thụy 
Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.  
 
Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ ANZ Việt Nam, Ông Dương Đức Hùng cho biết: “Vìệc mở cửa Quỹ 
tiết kiệm Suncity nhằm mang lại sự thuận tiện cho khách hàng của chúng tôi khi giao dịch với 
ANZ, đặc biệt quanh khu vực trung tâm Hà Nội.” 
 
“Đây là một trong rất nhiều nỗ lực mong muốn nâng cao việc tiếp cận dịch vụ, tính linh hoạt và 
chất lượng phục vụ dành cho khách hàng cá nhân của chúng tôi,” Ông Hùng cho biết thêm. 
 
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. 
 
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993. 
Hiện tại ANZ Việt nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng bao gồm dịch vụ ngân hàng cá 
nhân, dich vụ tài chính thương mại (phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp triển 
vọng) và dịch vụ ngân hàng bán buôn (phục vụ khách hàng doanh nghiệp lớn và định chế tài 
chính) thông qua mạng lưới với tám chi nhánh và phòng giao dịch, một quỹ tiết kiệm và hai văn 
phòng đại diện tại Việt Nam.  
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