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VỚi THẺ GHI NỢ ANZ VISA, BẠN LUÔN AN TÂM CÓ 
TIỀN BÊN MÌNH 
 
Thẻ ANZ Visa Ghi nợ 
 
Ngân hàng ANZ đã chính thức ra mắt thẻ ANZ Visa Ghi nợ tại thị trường Việt 
nam. Thẻ ANZ Visa Ghi nợ này sẽ cho phép khách hàng sử dụng tiền trong 
tài khoản tại ngân hàng ANZ của mình tại bất kỳ điểm thanh toán nào chấp 
nhận thẻ Visa tại Việt nam và trên khắp thế giới. Vì vậy, các khách hàng của 
ngân hàng ANZ sẽ được hưởng các dịch vụ tiện ích khi đi mua hàng, đi ra 
nước ngoài hay du học. 
 
Từ ngày 20/10/2006, các chủ tài khoản tại ngân hàng ANZ có thể yêu cầu 
cấp thẻ ANZ Visa Ghi nợ tại chi nhánh của ngân hàng tại Hà nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên cung cấp cho khách 
hàng dịch vụ thuận tiện, an toàn và có uy tín của thẻ Visa, giúp khách hàng 
luôn có thể sử dụng tiền của mình dù đang ở nơi nào trên thế giới. 
 
Theo lời bà Đàm Bích Thủy, Tổng Giám đốc ngân hàng ANZ Việt nam “Thẻ 
ANZ Visa Ghi nợ là một sản phẩm tiên tiến, mang lại cho khách hàng sự tiện 
lợi và chất lượng dịch vụ tối ưu của một ngân hàng quốc tế như ANZ”. Bà cho 
biết thêm “Việc giới thiệu sản phẩm ANZ Visa Ghi nợ mới này thể hiện cam 
kết của ANZ tại Việt nam. Chúng tôi tự hào vì đã tích cực tham gia vào sự 
nghiệp phát triển lâu dài các dịch vụ ngân hàng tại Việt nam. Các khách hàng 
của chúng tôi là những người có nhu cầu đi lại lớn và với thẻ ANZ Visa Ghi 
nợ này, họ không còn phải phụ thuộc vào tiền mặt cho các nhu cầu mua sắm 
của mình cho dù đang ở trong nước hay đi nước ngoài” 
 
 
Tại sao nên lựa chọn thẻ ANZ Visa Ghi nợ? 
 
Ngân hàng ANZ cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm ngân hàng 
tiện ích nhất với mức phí thấp, thủ tục đơn giản và chất lượng phục vụ tốt. 
 
Giờ đây, khi mở tài khoản tại ngân hàng ANZ, khách hàng sẽ hài lòng với 
cung cách phục vụ của một ngân hàng quốc tế đã nhận được nhiều giải 
thưởng về chất lượng dịch vụ. Ngoài ra khách hàng còn được hưởng những 
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lợi ích về sự an toàn, tiện lợi khi có thể chi tiêu bằng tài khoản của mình tại 
bất kỳ nơi nào trên thế giới có chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa. 
 
 
An tâm sử dụng tiền trong tài khoản với mức phí thấp 
 
Với thẻ ANZ Visa Ghi nợ, khách hàng có thể rút tiền mặt từ tất cả các máy 
ATM của ANZ tại Việt nam mà không phải trả mức phí nào, hơn thế nữa, là 
với hơn 1.000 máy ATM của các ngân hàng khác trên khắp đất nước với mức 
phí hợp lý. Ngoài ra, khách hàng luôn cảm thấy an toàn và thuận tiện khi 
thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại hơn 8.000 điểm bán hàng chấp 
nhận thẻ Visa ở khắp Việt nam mà không phải trả phí giao dịch. Các điểm 
chấp nhận thanh toán thẻ Visa bao gồm các khách sạn lớn, nhà hàng, siêu thị 
và trung tâm thương mại. 
 
Thẻ ANZ Visa Ghi nợ là bạn đồng hành tin cậy hoàn hảo, mang lại cho khách 
hàng sự an tâm và an toàn vì khách hàng hiểu rằng các dịch vụ ngân hàng 
luôn theo sát cuộc hành trình của mình. Giờ đây, dù đi công tác xa hay đi du 
học, khách hàng sử dụng thẻ ANZ Visa Ghi nợ luôn an tâm rằng số tiền trong 
tài khoản của mình luôn được đảm bảo an toàn, được hưởng lãi suất trên số 
dư mà vẫn có thể sử dụng số tiền tài khoản của mình bất cứ lúc nào qua hệ 
thống ngân hàng, máy ATM và các điểm bán hàng chấp nhận thẻ Visa khắp 
toàn cầu. Điều này có nghĩa khách hàng không còn phải mang theo mình 
nhiều tiền mặt hoặc bận tâm với các loại tiền tệ khác nhau tại các nước sở 
tại. 
 
Thẻ ANZ Visa Ghi nợ là sự lựa chọn duy nhất của các khách hàng đánh giá 
cao uy tín của hai nhãn hiệu toàn cầu, đó là ANZ và Visa. Sự kết hợp tên tuổi 
của một ngân hàng danh tiếng quốc tế và một trong số các thương hiệu thẻ 
đứng đầu thế giới với mạng lưới toàn cầu mang lại cho khách hàng lợi ích 
của nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu tại Việt nam với chất lượng dịch 
vụ cao và sản phẩm tiên tiến. 
 
Thông tin chung về loại thẻ Ghi nợ 
 
Năm 2000, dự tính có khoảng 2/3 các hộ gia đình tại Mỹ sử dụng thẻ Ghi nợ. 
Với thẻ Ghi nợ này, bạn đang sử dụng chính số tiền của mình, chứ không 
phải là vay tiền của ngân hàng phát hành. Thẻ Ghi nợ có hình thức trông 
giống thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM, nhưng lại có chức năng giống tiền mặt hoặc 
séc cá nhân. Trong khi thẻ tín dụng có nghĩa là “nợ tiền thanh toán”, thì thẻ 
Ghi nợ có nghĩa là “thanh toán ngay tại chỗ”. Khi sử dụng thẻ Ghi nợ, số tiền 
thanh toán sẽ tự động bị trừ vào tài khoản vãng lai hoặc tài khoản tiết kiệm 
của bạn. Trong khi thẻ tín dụng có chức năng như là một khoản cho vay, thẻ 
Ghi nợ cho phép bạn tiêu dùng trong phạm vi số tiền bạn có trong tài khoản. 
Trên thế giới, nhiều người coi thẻ Ghi nợ là một cách đơn giản nhất đề quản 
lý tài chính của mình. 
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Những hoạt động chính ANZ đã thực hiện trong năm 2006 (tính đến nay)  
 
• Đưa vào hoạt động đường dây nóng miễn phí, 24 giờ/ 7 ngày (số: 1800- 

1559) 
• Đẩy mạnh chương trình cho vay mua ô tô với thủ tục duyệt hồ sơ trong 

vòng 48 tiếng và với mức lãi suất cạnh tranh 
• Phát hành Chứng chỉ tiền gửi bằng Đô la và là ngân hàng đầu tiên tại Việt 

nam phát hành Chứng chỉ tiền gửi bằng Euro, Bảng Anh, Đô la Úc 
• Ngân hàng nước ngoài đầu tiên mở rộng mạng lưới máy ATM ở Hà nội và 

TP. Hồ Chí Minh 
• Triển khai các hoạt động thị trường Nợ (phát hành trái phiếu bằng tiền 

đồng cho các doanh nghiệp trong nước) 
• Tiếp tục các hoạt động Tài trợ Dự án 
 
Thủ tục xin cấp thẻ Ghi nợ ANZ Visa 
 
Khách hàng có thể hỏi thêm thông tin về mở tài khoản tại ngân hàng ANZ và 
xin cấp thẻ Ghi nợ ANZ Visa tại các chi nhánh của ANZ tại Hà nội và thành 
phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi điện đến đường dây nóng 24h miễn phí:  
1800- 1559 
 
 
 

 
- Hết- 

 
 
For media enquiries, please contact: 
Ms. Nguyen Thu Huyen 
Public Relations 
ANZ Hanoi Branch 
Tel: (84-4) 825 8190, ext: 202 
Email: nguyenh11@anz.com 
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