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Thông cáo báo chí
Standard Chartered Việt Nam ra mắt chương trình “Giao Dịch – Thắng lớn”,
Tặng chuyến đi Anfield cùng nhiều phần quà LFC hấp dẫn.
19/05/2021, Hà Nội – Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa triển khai chương trình lớn nhất
năm “Giao dịch - Thắng lớn” dành cho các khách hàng mới và các fans hâm mộ bóng đá, mang đến cơ
hội sở hữu những phần quà giá trị bao gồm một chuyến đi trọn gói tới Anfield, Liverpool, Anh Quốc, các
quà tặng độc quyền của Liverpool và buổi giao lưu trực tuyến cùng huyền thoại của CLB Liverpool.
Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2021, dành cho các khách hàng Việt Nam
trên 18 tuổi và sinh sống tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh.
Theo thể lệ chương trình, các khách hàng mở thành công tài khoản Elite Fly VNĐ thông qua trang web
sc.com/vn hoặc Facebook Fanpage sẽ nhận được các quà tặng độc quyền của CLB Liverpool. Mỗi
tháng, khách hàng mở tài khoản Elite Fly VNĐ thành công và có số tiền gửi cao nhất từ 500 triệu trở lên
tối thiểu từ 6 tháng, sẽ được sở hữu một chiếc áo đấu chính thức có chữ ký của siêu sao Liverpool.
Ngoài ra, khách hàng sẽ có cơ hội dành giải thưởng đặc biệt là một chuyến đi trọn gói đến sân vận động
Anfield, thành phố Liverpool, Anh Quốc (bao gồm vé máy bay khứ hồi cho 02 người, khách sạn, vé xem
trực tiếp trận đấu của CLB Liverpool và bữa ăn tối đặc biệt với cầu thủ huyền thoại Liverpool) khi gửi tiền
từ 1 tỷ đồng trở lên (kỳ hạn từ 6 tháng), mở tài khoản Elite Fly VNĐ và có số dư trung bình cao nhất sau
8 tuần diễn ra chương trình.
“Standard Chartered là nhà tài trợ chính của đội tuyển Liverpool trong hơn 10 năm qua. Chương trình
“Giao dịch - Thắng lớn – Bank more score more” đã & đang được thưc hiện tại 11 quốc gia, mang đến
cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn từ LFC. Chúng tôi rất vinh dự triển khai ưu đãi đặc biệt này lần
đầu tiên dành riêng cho những người hâm mộ đội tuyển Liverpool tại Việt Nam thông qua sản phẩm tài
khoản EliteFLy VNĐ và tiền gửi có kì hạn. Với hơn 115 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng
tôi không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi
dành cho các khách hàng” 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 & nhóm bốn nước Châu Á của
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ.
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Khi mở và giao dịch cùng tài khoản Standard Chartered EliteFly, khách hàng còn được tích dặm thưởng
Bông Sen Vàng không giới hạn cùng nhiều ưu đãi miễn phí hấp dẫn khác.
•

Thông tin về chương trình “Giao dịch – Thắng lớn” xem tại đây.

•

Thông tin chi tiết về chương trình mở tài khoản Elite Fly xem tại đây.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã được tạp chí International Business Magazine vinh danh
Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2020 và tạp chí International Finance Magazine trao tặng danh
hiệu Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2020. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, Fitch
đã nâng triển vọng tín nhiệm của Standard Chartered Việt Nam lên mức “Tích cực”, một lần nữa khẳng
định cam kết mạnh mẽ của Ngân hàng với Việt Nam và những nỗ lực nhằm mang đến những sản phẩm
dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
*Lưu ý: Giải thưởng đi Anfield sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày trao thưởng và có thể quy đổi thành
các phần quà khác của CLB Liverpool trong trường hợp chuyến đi không thực hiện được.
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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.
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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.
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

