
 

 

   
Giải pháp có ngay tiền mặt, không cần thế chấp với Vay Tiêu Dùng ANZ 
 

Bạn đang có kế hoạch sửa nhà, tổ chức đám cưới, mua xe hơi, đi du lịch , hay xây dựng tổ 

ấm với người ấy…? 

 

Đăng ký Vay Tiêu Dùng ngay và tận hưởng lãi suất ưu đãi lên tới 2%* và cơ 

hội nhận tiền mặt 5 triệu đồng 

   

 
 

Khoản vay lên đến 

500 triệu đồng 

 
 

Nhận tiền ngay trong 

2-3 ngày 

 
 

Cơ hội nhận tiền mặt 

5 triệu dồng 

   
   

 
Soạn TG gửi 8069 để đăng ký cho chương trình ưu đãi! 

Thời gian chương trình: 16/03 – 29/05/2015 
  

 

   

Dịch vụ Giải ngân trong vòng 24 giờ 

Nhận miễn phí 01 đêm nghĩ dưỡng tại Ninh Van Bay Holiday Club 

trị giá 3 triệu đồng khi đăng ký dịch vụ 

Thời gian chương trình: 16/03 – 31/03/2015 
 

*Áp dụng cho khoản giải ngân từ 160 triệu đồng và đăng ký Thẻ Tín Dụng ưu tiên cho khách hàng 
Vay Tiêu Dùng 
   

 
Cách tham gia: Soạn ANZ gửi 8069 để đăng ký ngay. 

 

 

Giới thiệu khách hàng đăng ký Vay Tiêu Dùng mới và tận hưởng nhiều hơn nữa: 

Nhận đến 1 triệu đồng khi giới thiệu thành công khách hàng đăng ký Vay Tiêu Dùng mới: 

• 300.000 đồng khi giới thiệu thành công 1 khách hàng. 

• 650.000 đồng khi giới thiệu thành công 2 khách hàng. 

• 1 triệu đồng khi giới thiệu thành công 3 khách hàng. 
      

 
Soạn tin: ANZTET <Tên người được giới thiệu> <Số điện thoại người được giới 

thiệu> gửi 8069 

Ví dụ: ANZTET Minh 0909XXXXXX 

 

Với thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng, mọi kế hoạch của bạn sẽ được thực 

hiên một cách dễ dàng cùng Vay Tiêu dùng ANZ. Ưu đãi mức vay lên đến gấp 10 lần 

thu nhập và nhiều lợi ích khác: 

• Khoản vay lên đến 500 triệu đồng. 

• Kỳ hạn vay linh hoạt đến 60 tháng. 

• Không cần thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh của công ty. 

• Thủ tục đơn giản. Nhận tiền trong vòng 2-3 ngày. 

 
Bảng ước tính số tiền trả hàng tháng: 
 

Khoản Vay 

(Triệu đồng) 
12 tháng 24 tháng 36 tháng 48 tháng 60 tháng 

25 2.364.000 1.322.000 968.000 801.000 676.000 

50 4.728.000 2.644.000 1.935.000 1.603.000 1.353.000 

80 7.526.000 4.190.000 3.055.000 2.520.000 2.120.000 

120 11.289.000 6.285.000 4.583.000 3.781.000 3.179.000 

160 14.937.000 8.261.000 5.987.000 4.912.000 4.063.000 

200 18.671.000 10.326.000 7.484.000 6.139.000 5.079.000 
   

Bảng ước tính chỉ mang tính tham khảo và không liên quan đến quá trình xét duyệt hạn mức vay hay 
xác nhận số tiền trả hàng tháng. Số tiền ước tính trả hàng tháng được làm tròn đến hàng ngàn.  
 

 

 

 
 

 
  
Để biết thêm thông tin: 

 
 1900 1276 

 
 anz.com/vietnam 

 
 Chi nhánh gần nhất 

 

   
*Điều kiện và Điều khoản: 
- Hồ sơ vay (của cả khách hàng giới thiệu và khách hàng được giới thiệu) phải được nộp đầy đủ từ 16/03 đến 

29/05/2015 và giải ngân đến hết ngày 26/06/2015. Khách hàng có tối đa 30 ngày để giải ngân kể từ ngày khoản vay 

được phê duyệt. 

- Chi tiết điều kiện & đìều khoản áp dụng, vui lòng xem tại đây 

 

Được cung cấp bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam). 

 

 
 
Kết nối với chúng tôi: 
   

     

 

 

http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/forms/personal-loan-enquiry-form/
http://www.anz.com/vietnam/vn/personal/forms/personal-loan-enquiry-form/
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/personal-loan/
http://www.anz.com/vietnam/vn/auxiliary/contact-us/
http://www.anz.com/vietnam/vn/Personal/personal-loan/
https://www.facebook.com/anzvnbank
http://www.linkedin.com/company/anz?trk=top_nav_home
http://www.youtube.com/channel/UCdIU_Pqc-NYSVOvvvTq1zfw

