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Thông cáo báo chí 
Để đưa tin ngày 01 tháng 10, 2012  

ANZ hỗ trợ lãi suất và tặng quà cho khách hàng vay 
mua nhà/ vay thế chấp nhà  

ANZ Việt Nam hôm nay chính thức thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt kéo dài bốn 
tháng dành cho khách hàng vay mua nhà/ vay thế chấp nhà bắt đầu từ 01/10/2012. Ngân 
hàng sẽ hỗ trợ mức lãi suất lên đến 3%/năm trong 3 tháng đầu tiên cho tất cả các hồ sơ vay 
mới được chấp thuận trong thời gian khuyến mại. Khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất 
vay mua nhà/vay thế chấp nhà thấp đến 8.9%/năm*. Ngoài việc hỗ trợ lãi suất, ANZ còn đưa 
ra nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng**. 
 
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết: 
“ANZ luôn tìm mọi cách để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất đặc biệt trong bối cảnh lãi 
suất tiền gửi giảm liên tục trong thời gian vừa qua. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ lãi suất cho 
vay trong thời gian ngắn mà còn duy trì mức lãi suất minh bạch, cạnh tranh trong suốt kỳ 
vay dài hạn.  
 
“Lãi suất cho vay giảm trong những tháng vừa qua kết hợp với giá nhà đất đang ở mức tương 
đối hợp lý là hai yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho khách hàng có thể sở hữu nhà đất dễ 
dàng hơn, đặc biệt là đối với nhóm có thu nhập thấp và trung bình,” ông Hùng cho biết thêm. 
 
Dịch vụ cho vay mua nhà, xây sửa nhà và thế chấp nhà của ANZ áp dụng mức lãi suất hấp 
dẫn tính trên số tiền vay giảm dần, thời hạn vay lên đến 20 năm và hạn mức khoản vay lên 
đến 70% giá trị tài sản thế chấp thông qua thủ tục vay đơn giản và nhanh chóng. Ngoài ra, 
sản phẩm của ANZ còn cho phép khách hàng chọn kỳ lãi suất linh hoạt một, ba, sáu tháng và 
có tính năng hấp dẫn Tạm trả Tái rút với thủ tục nhanh chóng chỉ trong vài giờ, giúp khách 
hàng quản lý rủi ro lãi suất tốt hơn. 
 
ANZ Việt Nam 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. 
ANZ Việt Nam được tạp chí The Asian Banker trao giải thưởng Ngân Hàng Cho Vay Mua Nhà 
Tốt Nhất Châu Á năm 2010. 
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* Lãi suất  khuyến mại tại ngân hàng ANZ ngày 1 tháng 10, 2012  
** Tặng ngay một TV Sony LCD 32-inch cho khoản vay mới từ 2 tỷ đồng trở lên; hoặc một Lò vi sóng Electrolux cho 
khoản vay mới từ 1,2 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng với thời hạn giải ngân đến hết ngày 16/03/2013. 


