
ANZ - Lea�et
Size: W10cm x H21cm (đã gập)

TÀI KHOẢN TRẢ LƯƠNG
& THẺ GHI NỢ VISA DEBIT
• Không duy trì số dư tối thiểu (*)
• Miễn phí thường niên thẻ ghi nợ Visa  
  Debit năm đầu tiên và miễn phí rút tiền  
  mặt tại 13,000 ATMs của 19 ngân hàng  
  thuộc hệ thống Visa trên khắp Việt Nam.
• Miễn phí chuyển khoản trực tuyến 
  trong nước tới tất cả các ngân hàng tại VN 
  (không giới hạn số lần). 
• Giảm 50% phí chuyển khoản quốc tế. 
• Miễn phí dịch vụ ngân hàng trực tuyến 
  kèm thiết bị bảo mật (Token).

VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN
(DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM)
• Giảm lãi suất lên đến 5% trong suốt kỳ
  hạn vay. 
• Khoản vay tối đa lên đến 10 lần thu nhập  
  hàng tháng, lên đến 500 triệu đồng.
• Kỳ hạn vay linh hoạt lên đến 60 tháng. 
• Thời gian giải ngân nhanh, thủ tục đơn giản, 
   lãi suất cạnh tranh.
• Không cần thế chấp tài sản hay bảo lãnh 
  của công ty. 
• Giảm thêm 0.5% trên lãi suất khuyến mãi 
  nếu đồng thời đăng ký kèm thẻ Tín Dụng
  ưu tiên. 

NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ ANZ

SẢN PHẨM ĐẦU TƯ CẤU TRÚC (SIP)

• 100% vốn gốc được hoàn trả vào ngày đáo hạn 
• Cơ hội nhận được lợi nhuận cao hơn tiền gửi
  truyền thống
• Phạm vi đầu tư rộng bao gồm các cặp tiền tệ 
• Thời gian đầu tư linh hoạt (từ 1 tháng đến 1 năm)
• Số tiền đầu tư tối thiểu là 10.000 USD hoặc
  tương đương
• Lợi nhuận thả nổi và được xác định bởi dao động
  của công cụ đầu tư.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC QUYỀN

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
DÀNH RIÊNG CHO 

VAY MUA NHÀ & THẾ CHẤP
(DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM)

VAY MUA NHÀ – XÂY SỬA NHÀ | VAY 
THẾ CHẤP NHÀ | VAY NGẮN HẠN 
ĐẢM BẢO BẰNG TIỀN GỬI

• Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ giảm 
  dần.
• Giảm 1% lãi suất so với lãi suất hiện tại 
  trong suốt kỳ hạn vay nếu chuyển lương vào 
  tài khoản ANZ.
• Số tiền được vay lên tới 75% giá trị bất động 
  sản.
• Thời hạn vay lên tới 25 năm.
• Được trả sớm khoản vay (có phí áp dụng). 
• Được vay lại khoản đã trả trước. 
• Thời hạn cố định lãi suất hiệu quả và linh 
  hoạt (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 
  2  năm). 
• Miễn phí đăng ký và xử lý khoản vay.
• Cung cấp thông tin minh bạch và định giá 
  theo giá thị truờng của tài sản thế chấp (bởi   
  các công ty định giá bất động sản quốc tế 
  chuyên nghiệp).

BẢO HIỂM

CUỘC SỐNG MẾN YÊU

• Tận hưởng ước mơ
• Giải pháp tài chính bảo vệ trọn đời
• Quyền lợi trợ cấp nằm viện
• Phiếu tiền mặt đảm bảo khi tham gia lâu dài

CON YÊU

• Khởi đầu vượt trội cho tương lai bé yêu
• Quyền lợi giáo dục ưu việt
• Mức chi trả quyền lợi hấp dẫn
• Bảo vệ trước các bệnh lý nghiêm trọng

MÓN QUÀ TÌNH YÊU

• Giải pháp bảo vệ bệnh hiểm nghèo ưu việt
• Quyền lợi hỗ trợ viện phí và tiền mặt hấp dẫn
• Thời hạn đóng phí ngắn, thời gian bảo vệ dài

GIA ĐÌNH TÔI YÊU

• Bảo vệ toàn diện, an tâm vui sống
• Hoạch định linh hoạt, hiện thực ước mơ
• Tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo tương lai

AN PHÚC TRÒN ĐỜI ƯU VIỆT

• Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm 
• Gia tăng Số tiền bảo hiểm khi kết hôn hoặc  
  sinh con
• Hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Liên hệ với chúng tôi:

anz.com/vietnam

1900 1276 facebook.com/anzvnbank

Điều kiện & Điều khoản:
(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng.
(**) Áp dụng cho tất cả các giao dịch từ 3.000.000 VNĐ trở lên với điều kiện tổng số 
tiền trả góp và lãi không vượt quá hạn mức tín dụng.

Với 20 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi không chỉ đem đến kinh 
nghiệm và giải pháp tài chính ngân hàng hiện đại toàn cầu cho các 
khách hàng doanh nghiệp mà còn đem đến các dịch vụ tài chính cá 
nhân đa dạng và nhiều tiện ích.

Chúng tôi hiểu rằng thế hệ thành đạt hiện nay luôn bận rộn cho công 
việc và cuộc sống. Chương trình Đặc Quyền Dành riêng cho Nhân viên 
văn phòng được thiết kế riêng với những giải pháp nổi trội giúp bạn tối 
đa hóa các lợi ích từ những dịch vụ tài chính cá nhân hiện đại.

Chỉ cần chuyển lương qua tài khoản tại ANZ, bạn sẽ nhận được những 
ưu đãi nổi trội sau đây.

THẺ TÍN DỤNG
ANZ TRAVEL VISA PLATINUM

•  Dịch vụ phòng chờ VIP miễn phí không giới hạn tại 
hơn 60 sân bay quốc tế

•  Chương trình Dặm thưởng ANZ: tỷ lệ tích lũy dặm 
bay cạnh tranh nhất.

•  Tích lũy 1 dặm ANZ cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu
•  Tích lũy 3 lần dặm ANZ cho tất cả giao dịch mua sắm 

quốc tế vào cuối tuần*
•  Tích lũy thêm 4 lần dặm ANZ cho mỗi 25.000 VNĐ chi 

tiêu trên www.Agoda.com/anzvnmiles*
•  Tích lũy 2.000 dặm ANZ cho chủ thẻ thành viên khi 

kích hoạt thẻ*
•  Tỷ lệ quy đổi 1-đổi-1 từ dặm ANZ tích lũy sang dặm 

bay của các đối tác: Lotusmiles (Vietnam Airlines), Asia 
Miles (Cathay Pacific), KrisFlyer (Singapore Airlines)

•  Quy đổi Agoda voucher trị giá 1 triệu đồng cho mỗi 
2.800 dặm và sử dụng tại 
www.agoda.com/anzvnredemption

•  Bảo hiểm du lịch với giá trị bảo hiểm lên đến 
500.000USD

•  Dịch vụ Hỗ Trợ Thông Tin và Chăm Sóc Khách 
Hàng toàn cầu 24/7

•  Ưu đãi miễn 50% phí ra sân tại 6 Câu lạc bộ Golf 
hàng đầu Việt Nam 

Tận hưởng ưu đãi tức thì tại hơn 2.200 đối tác của 
chương trình ANZ Spot tại Châu Á Thái Bình Dương 

CÁC LOẠI THẺ TÍN DỤNG KHÁC
•  Miễn phí thường niên năm đầu tiên
•  Nhận tiền thưởng đến 0.5% trên mọi chi tiêu và không 

giới hạn
•  Chương trình Trả Góp Ưu Đãi lãi suất 0% với các gói trả 

góp đa dạng
•  Chương trình Tiền Mặt Linh Hoạt, duyệt nhanh 1 ngày, 

không chứng minh thu nhập, kỳ hạn đa dạng
•  Dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động mỗi tháng chỉ với 

một lần đăng ký (Điện, nước, ĐTDĐ, ĐT bàn, ADSL, TV)
•  Dịch vụ SMS Banking và Internet Banking 24/7 miễn 

phí
•  8 phương thức thanh toán tiện lợi
•  Giảm giá ưu đãi đến 7% tại agoda.com/anz

Đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ Platinum:
•  Được hoàn 5% số tiền chi trả cho ăn uống cuối tuần*
•  Được bảo hiểm du lịch với giá trị bảo hiểm lên đến 

500.000USD
•  Sử dụng Dịch vụ Hỗ Trợ Thông Tin và Chăm Sóc Khách 

Hàng toàn cầu 24/7
•  Tận hưởng ưu đãi miễn 50% phí ra sân tại 6 Câu lạc bộ 

Golf hàng đầu Việt Nam 
•  Miễn phí dịch vụ phòng chờ VIP tại hơn 60 sân bay 

(riêng chủ thẻ Signature Priority Banking)

* Điều khoản & Điều kiện áp dụng.
Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Signature Priority Banking
Visa Platinum 


