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Thông cáo báo chí

Standard Chartered nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước
ngoài tốt nhất Việt Nam do tạp chí International Finance bình
chọn
24/09/2021, Hà Nội – Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được vinh danh Ngân hàng
Bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2021 do tạp chí Anh Quốc International Finance bình
chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng được trao tặng danh hiệu này.
Giải thưởng này ghi nhận năng lực vượt trội của khối ngân hàng bán lẻ Standard Chartered Việt
Nam cùng cam kết của ngân hàng mang đến cho các khách hàng những sản phẩm đẳng cấp thế
giới. Đồng thời, giải thưởng cũng đánh giá cao các sáng kiến, khả năng duy trì hoạt động hiệu quả
và sự chú trọng vào dịch vụ khách hàng trong suốt quãng thời gian khó khăn do đại dịch. Với trọng
tâm hỗ trợ nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng trong việc kết nối và vươn tầm quốc tế,
Ngân hàng đã mang đến những sản phẩm chất lượng và mô hình kinh doanh tập trung vào mảng
kĩ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm khách hàng cao cấp trong nước.
Ông Harmander Mahal, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Khối Dịch vụ Khách hàng ưu tiên,
Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam và nhóm 4 nước châu Á, Ngân hàng Standard
Chartered chia sẻ: "Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, mang đến tiềm năng
phát triển mạnh mẽ cho khối ngân hàng bán lẻ. Các nhu cầu của khách hàng ngày một gia tăng
cùng với chất lượng cuộc sống cải thiện, công nghệ phát triển và sự am hiểu lĩnh vực này của
người dân đòi hỏi các ngân hàng phải chuyển đổi và sáng tạo nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đang dẫn đầu trong lĩnh vực này bằng việc đầu tư đáng
kể vào con người, công nghệ, năng lực kĩ thuật số và phân tích nhằm mang đến các sản phẩm và
dịch vụ phù hợp cũng như thuận tiện nhất dành cho các khách hàng. Chúng tôi rất vinh dự khi
những nỗ lực của ngân hàng được các khách hàng và giới chuyên môn ghi nhận.”
Ngân hàng Standard Chartered đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam trong những năm gần đây và phát
triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Mới đây, ngân hàng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 6.900 tỷ
đồng và là lần tăng vốn thứ ba kể từ năm 2018 để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của chi nhánh tại Việt
Nam. Ngân hàng cũng dự kiến đặt trụ sở chính và chi nhánh mới tại tòa nhà văn phòng cao cấp
Capital Place tại số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội vào đầu năm 2022. Việc đầu tư hơn nữa vào
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nhân sự và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam nhằm phục vụ các khách hàng ngày một tốt hơn và mang
đến những giải pháp sáng tạo, tốt nhất để khách hàng có thể lựa chọn và tiếp cận cả trong lĩnh vực
công và tư nhân.
Ngân hàng cũng được vinh danh “Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam – Khối Bán lẻ năm
2021” bởi tạp chí International Business.
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Thông tin chung
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tại Việt Nam, Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập
chi nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng
dài hạn của Việt Nam và có cam kết mạnh mẽ với thị trường nơi đây.
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân
hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đã chính thức đi vào hoạt
động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam. Hiện
tại, Standard Chartered Việt Nam có 4 chi nhánh, gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở
thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt ở Hà Nội.
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đến Việt
Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như hỗ trợ
khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh
nghiệp, các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng
đóng một vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương
trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài
chính cơ bản.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://www.sc.com/vn hoặc trang facebook
Standard Chartered
Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện
diện tại 59 thị trường năng động trên thế giới và phục vụ khách hàng trên hơn 85 thị trường. Mục
tiêu của chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua
sự đa dạng đặc trưng của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa
thương hiệu “Here for good”.
Standard Chatered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng
khoán Hồng Kông.
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Để biết thêm những nhận định và đánh giá của Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang
Insights hoặc sc.com, và theo dõi Standard Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook

