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ANZ hỗ trợ lãi suất vay mua nhà, vay thế chấp nhà 
 
Hôm nay ANZ Việt Nam chính thức thông báo chương trình hỗ trợ lãi suất kéo dài ba 
tháng dành cho khách hàng vay mua nhà, vay thế chấp nhà. Ngân hàng sẽ hỗ trợ mức lãi 
suất lên đến 4%/năm trong 6 tháng đầu tiên.*  
 
Với chương trình này, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất vay mua nhà, vay thế 
chấp nhà thấp đến 7.5%/năm.  
 
Ngoài ra, 50 khoản vay được giải ngân đầu tiên sẽ được ANZ hoàn lại tiền phí thẩm định 
tài sản đảm bảo.   
 
Giám đốc khối Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng ANZ Việt Nam, ông Dương Đức Hùng, cho 
biết: “ANZ hiểu rằng những quyết định kịp thời sẽ mang lại cho khách hàng của chúng 
tôi nhiều lợi ích cũng như giúp ngân hàng giữ vị trí dẫn đầu. Nhận thấy những thay đổi 
về lãi suất gần đây là cơ hội tốt giúp khách hàng giảm chi phí vay nên chúng tôi nhanh 
chóng quyết định đưa ra chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đãi này dành riêng cho khách 
hàng của mình.”  
 
“Với hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng chương trình này sẽ mang 
đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, giúp họ sở hữu căn nhà mơ ước hoặc đạt 
được những mục tiêu tài chính của mình,” ông Hùng nói 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 75% 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, một năm, hai năm và có tính năng hấp dẫn Tạm trả Tái rút, giúp khách hàng 
quản lý rủi ro lãi suất tốt hơn. ANZ hiện đã mở rộng dịch vụ này tại tỉnh Bình Dương.  
 
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 
1993. Với mạng lưới tám chi nhánh và phòng giao dịch, một quỹ tiết kiệm tại hai thành 
phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng hai văn phòng đại diện tại Cần Thơ và Bình Dương, 
ANZ Việt Nam hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng thương mại bao gồm Dịch vụ 
Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản, Dịch vụ Tài chính Tiêu dùng, Dich vụ Tài chính 
Thương mại 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 và 
Ngân Hàng Bán Lẻ Tốt Nhất Việt Nam năm 2013. 
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