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ANZ chính thức tham gia thị trường Thẻ Tín Dụng tại Việt nam 

 
Hôm nay, ngày 15/11/2007, Ngân hàng ANZ đã chính thức ra mắt sản phẩm Thẻ Tín 
Dụng ANZ Visa tại thị trường Việt nam. Thẻ tín dụng của ANZ là loại thẻ tín dụng 
thực chất, không tài khoản đảm bảo. 
 
Sản phẩm Thẻ Tín Dụng ANZ Visa mang những đặc tính phù hợp với nhu cầu đa 
dạng của người Việt nam và cả người nước ngoài làm việc và sinh sống tại Việt nam 
mong muốn được sở hữu ngay những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mức lãi suất tín 
dụng cạnh tranh và hưởng chất lượng dịch vụ cao của ngân hàng ANZ.  
 
Nhân dịp này, Ông Philip Crouch, Tổng Giám đốc Dịch vụ Tài chính cá nhân, ANZ 
Việt nam cho biết: “ Ngân hàng ANZ chúng tôi luôn tích cực nghiên cứu xu hướng thị 
trường và nhu cầu khách hàng để mang đến cho khách hàng những sản phẩm/ dịch vụ 
ưu việt hơn đồng thời vẫn đảm bảo được sự an toàn, thuận tiện và đơn giản cũng như 
là chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế”.  
 
Thẻ tín dụng ANZ Visa được kỳ vọng là sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ 
những tính năng ưu việt sau:  
 

• Tín dụng thực chất, không tài khoản đảm bảo, được sử dụng tiền vay 
của ngân hàng trong vòng 45 ngày không phải trả lãi suất (không cần 
tài khoản đảm bảo)  

 
• Đảm bảo an toàn và thuận tiện khi không phải đem theo nhiều tiền mặt  

 
• Có thể mua hàng qua mạng, hoặc qua điện thoại 

 
• Sử dụng mạng lưới chấp nhận thẻ Visa rộng khắp thế giới 

 
• Thủ tục xin cấp thẻ đơn giản, nhanh chóng 

 
• Mức phí hàng năm cạnh tranh 

 
• Các hình thức thanh toán thuận tiện qua hệ thống dịch vụ ngân hàng 

Internet của ANZ và máy ATM  
 

• Mọi khách hàng đều có thể đăng ký sử dụng thẻ, và không nhất thiết là 
phải có tài khoản tại ANZ để được cấp thẻ.  

http://www.anz.com/vietnam


Với chỉ khoảng 4 triệu người sử dụng thẻ ngân hàng trên tổng dân số 84 triệu người, 
hãng Visa International nhìn thấy tiềm năng to lớn của thị trường thẻ tại Việt nam và 
tích cực hợp tác với Ngân hàng ANZ để giới thiệu ra thị trường thẻ tín dụng ANZ 
Visa cũng như mong muốn tiếp tục cùng Ngân hàng ANZ phát triển hơn nữa dịch vụ 
thẻ tín dụng này với chất lượng dịch vụ và tính thuận tiện cao. Chúng tôi tin tưởng 
rằng sản phẩm thẻ tín dụng ANZ Visa sẽ đồng thời tạo nên làn sóng mới, đóng góp 
vào sự phát triển của mảng dịch vụ thẻ tại Việt nam. 
 
Việc ra mắt Thẻ Tín dụng ANZ Visa là sự tiếp nối thành công cho sự kiện giới thiệu 
sản phẩm Cho Vay Mua Nhà của ANZ trước đó. Điều này cho thấy chiến lược tăng 
tốc của ANZ đối với mảng dịch vụ Tài chính cá nhân tại Việt nam.  
 
Trong số ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam, ANZ cũng là ngân 
hàng nước ngoài lớn nhất xét về số lượng chi nhánh, vốn đầu tư, mạng lưới ATM và 
các loại dịch vụ ngân hàng bao gồm cả mảng tài chính cá nhân và tài chính doanh 
nghiệp.  
 
Với sự kiện ra mắt Thẻ Tín Dụng ANZ Visa, ANZ lần nữa đã khẳng định cam kết lâu 
dài với mục tiêu đưa đến khách hàng sản phẩm thích hợp nhằm đạt được sự hài lòng 
của khách hàng khi lựa chọn ngân hàng ANZ. 
 
 
 
Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 
 
 
Hanoi Branch 
Nguyen Thi Thu Huyen (Ms) 
PR Manager 
Tel: (84-4) 825 8190 – Fax: (84-4) 825 8188 
Email: nguyenh11@anz.com  
Mob: 091 302 3933 
 
Ho Chi Minh City Branch 
Tran Thi Thuy Kieu (Ms) 
PR Manager 
Tel: (84-8) 829 9319 – Fax: (84-8) 829 9316 
Email: trank2@anz.com 
Mob: 098 373 1322 
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