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ANZ hợp tác cùng Phú Mỹ Hưng cung cấp dịch vụ vay mua 

nhà, vay thế chấp nhà 
 
Ngân hàng ANZ hôm nay chính thức công bố hợp tác cùng Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ 
Hưng nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng ANZ khi 
mua bất động sản tại Phú Mỹ Hưng. Sự cộng tác này góp phần củng cố vị thế của ANZ là ngân 
hàng nước ngoài đi đầu về dịch vụ cho vay mua nhà, vay thế chấp nhà tại Việt Nam.   
 
Trong khuôn khổ hợp tác này, khách hàng khi mua bất động sản của Phú Mỹ Hưng sẽ được lựa 
chọn các giải pháp tài chính từ dịch vụ cho vay mua nhà, vay thế chấp nhà của ANZ. ANZ hiện 
đang có mức lãi suất cho vay ổn định và cạnh tranh: khoản vay mới sẽ được hưởng lãi suất 
thấp đến 7.5%/ năm, Khách hàng Ưu tiên thuộc dịch vụ ANZ Signature Priority Banking sẽ 
được ưu đãi giảm lãi suất lên đến 1%/năm trong thời gian vay.  Bên cạnh đó, khách hàng sẽ 
được cung cấp Dịch vụ ANZ Home Assist với những ưu đãi đặc biệt như dịch vụ chuyển nhà, 
thiết kế, mua sắm và trang bị nội thất. 
 
Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, ANZ Việt Nam, ông Dương Đức Hùng cho biết: “Nắm bắt 
được nhu cầu ngày càng gia tăng đối với nhà ở chất lượng cao, sự hợp tác này sẽ giúp khách 
hàng của chúng tôi có thể sở hữu ngôi nhà mơ ước của họ.” 
 
“Phú Mỹ Hưng là công ty phát triển bất động sản lớn và danh tiếng với nhiều dự án phát phát 
triển đô thị quy mô lớn trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng sự hợp tác này 
không chỉ tạo điều kiện cho khách hàng của chúng tôi có được không gian sống tốt hơn mà còn 
mang đến cảm giác an tâm với dịch vụ cho vay thế chấp của ANZ,” 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 
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 1, 3, 6 tháng, 1 năm, 2 
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 vay mua nhà và vay thế chấp nhà 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 chín điểm giao dịch tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh cùng 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 Doanh nghiệp. 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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