
 

      
 
 

 

Ngân hàng Standard Chartered đạt giải “Ngân hàng tốt nhất của năm” 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 – Ngân hàng Standard Chartered đã vinh dự đạt giải 

“Ngân hàng tốt nhất của năm” (“Bank of the Year”) ở hạng mục “Financial Inclusion” của tạp chí 

The Banker như một ghi nhận về những nỗ lực đi đầu trong việc mang các sản phẩm và dịch tài 

chính ngân hàng đến với người tiêu dùng. Các giải thưởng hàng năm của các tạp chí thuộc tập 

đoàn Financial Times được công nhận như các tiêu chuẩn đánh giá sự xuất sắc trong ngành 

ngân hàng. 

Ngân hàng Standard Chartered đạt giải ở hạng mục “Financial Inclusion” nhờ vào sự phát triển 

lớn mạnh và bền vững trên nhiều thị trường quốc tế cũng như quy mô của các dự án mà Ngân 

hàng đang thực hiện nhằm tăng khả năng tiếp cận của đại đa số người dân với các dịch vụ tài 

chính ngân hàng. Các dự án được ghi nhận bao gồm các sản phảm tài chính sáng tạo của Ngân 

hàng dành cho nông dân tại châu Phi, tạo điều kiện cho họ vay bằng tài sản thế chấp phi truyền 

thống như gia súc, thay vì tài sản cố định. Sản phẩm này giúp họ sử dụng hiệu quả hơn nguồn 

vốn của họ, ví dụ như để mở rộng, nâng cấp kho lưu trữ cũng như cơ giới hóa nông nghiệp. 

Một dự án đáng chú ý khác là mô hình dịch vụ tài chính vi mô độc đáo của Ngân hàng Standard 

Chartered áp dụng tại Thái Lan. Ngân hàng đã hợp tác với Hiệp Hội Phát Triển Dân Số và Cộng 

Đồng của Thái Lan để xây dựng Ngân hàng Phát triển Nông thôn ở làng Ban Nong Pruek để 

giúp đỡ dân làng có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng mà không cần chứng minh sử hữu đất hay 

bất kì thế chấp nào. Ngân hàng Phát triển Nông thôn hiện đã có 70 khách hàng cá nhân với 

khoản tiết kiệm lên tới gần 2.850 Đô la Mỹ. Với quyền sở hữu thuộc về các người dân địa 

phương, Ngân hàng Phát triển Nông thôn tập trung cung cấp các khoản vay từ 200-1000 Đô la 

Mỹ với các thời hạn lên tới hai năm. Phần lớn các khoản cho vay dành cho ngành nông nghiệp, 

bao gồm việc trồng các vụ mùa chính để bán. Với sự góp phần của Ngân hàng Phát triển Nông 

Thôn, mức thu nhập trung bình của người dân nơi đây đã tăng gần 11% từ năm 2010, trong khi 

mức nợ trung bình đã giảm 12%. 

Standard Chartered liên tục giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới để tăng khả năng tiếp cận tài 

chính cho khách hàng của mình. Mới đây, Ngân hàng đã chính thức giới thiệu sản phẩm 

“Talking ATM” tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a. “Talking ATM” giúp các khách 

hàng khiếm thị thực hiện các giao dịch thông thường như rút tiền mặt, thay đổi mã PIN và kiểm 

tra số dư của họ thông qua hệ thống kích hoạt giọng nói. Khiếm thị là một vấn đề sức khỏe mà 

Ngân hàng rất chú trọng, nhất là với cam kết gần đây của Ngân hàng về việc gây quỹ 100 triệu 
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Đô la Mỹ vào năm 2020 để mở rộng dịch vụ chăm sóc mắt đến cho nhiều người tại các thị 

trường ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. 

Ông Peter Sands, Tổng Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Standard Chartered cho biết: 

"Chúng tôi rất tự hào bởi Standard Chartered đã được tạp chí The Banker công nhận những nỗ 

lực của chúng tôi trong việc cải thiện khả năng tiếp cận tài chính. Các sản phẩm tài chính sáng 

tạo như dịch vụ tài chính vi mô cho nông dân ở Thái Lan hay máy “Talking ATM” tại In-đô-nê-xi-

a là những minh chứng về khả năng đem chuyên môn của mình để tạo ra sự khác biệt tại các 

quốc gia nơi chúng tôi hoạt động ". 

---Hết--- 
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Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. 
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Mobile: +84 984396185 
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Thông tin chung 
 
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) 
 
Tại Việt Nam, ngân hàng Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi ngân 
hàng 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 cam kết hoàn toàn cho thị trường Việt Nam và khách hàng 
của chúng tôi từ khi quay lại đây năm 1990. 
 
Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) đã 
chính thức đi vào hoạt động. Đây là ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Standard Chartered 
và sự kiện này đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại 
Việt Nam. Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered có hơn 850 nhân viên và ba chi nhánh (2 tại 
Hà Nội và 1 ở thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng chính được đặt ở Hà Nội. 
 
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông vào 
Việt Nam nhằm tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây 
cũng như hỗ trợ khách hàng phát triển kinh doanh. Ngoài ra, Standard Chartered được chỉ định 
làm tổ chức tư vấn chính thức của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện hệ số tín nhiệm quốc 
gia từ tháng 3/2012.  
 
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.standardchartered.com/vn/vn hoặc 
www.facebook.com/standardcharteredVN 
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Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với 
khoảng 86.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng động 
nhất thế giới. Đối tượng khách hàng của ngân hàng là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại và tạo dựng sự thịnh vượng tại châu Á, châu Phi và 
Trung Đông – những khu vực tạo ra 90% doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng. 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 Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng 
khoán Hồng Kông, Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. 
 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web  www.sc.com. Hãy xem những nhận định 
và đánh giá của Standard Chartered tại blog của chúng tôi BeyondBorders. Theo dõi Standard 
Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook 
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