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HSBC VIỆT NAM ĐẠT GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG DẪN ĐẦU VỀ 

KHỐI LƯỢNG THANH TOÁN QUA THẺ 

 

Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa được Visa trao tặng giải thưởng uy tín Ngân hàng 

dẫn đầu về khối lượng thanh toán qua thẻ. Đây là năm thứ hai liên tiếp HSBC đạt 

danh hiệu này, vượt qua 35 tổ chức tài chính khác với thành tích cao nhất về tổng 

khối lượng giao dịch thanh toán qua hệ thống Visa khu vực trong và ngoài nước. 

 

Ông Godfrey Swain, Giám đốc khối Dịch vụ Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản của 

ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được Visa trao tặng giải 

thưởng Ngân hàng dẫn đầu về khối lượng giao dịch thanh toán qua thẻ. Giải thưởng 

này cho thấy sự đánh giá cao của khách hàng đối với những tiện ích linh hoạt, an 

toàn và tính năng được nhận diện toàn cầu của thẻ tín dụng HSBC” 

 

HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới với 

mạng lưới toàn cầu bao gồm 7.200 văn phòng tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 

các khu vực châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. 

Với lợi thế về mạng lưới rộng khắp, sản phẩm thẻ của Ngân hàng HSBC được chấp 

nhận trên toàn thế giới cùng nhiều ưu đãi tại hơn 19.000 điểm thanh toán bao gồm 

nhà hàng, khách sạn, các thương hiệu thời trang, các trung tâm mua sắm danh tiếng 

và cửa hiệu sang trọng,…tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như gần 1.000 

điểm thanh toán tại Việt Nam. 

  

Ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, thẻ tín dụng HSBC ngày càng trở nên 

phổ biến với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng trong những năm gần đây. Tổng chi 

tiêu thực hiện qua thẻ tín dụng HSBC có tỉ lệ tăng trưởng bình quân trong 3 năm qua 

là hơn 100%. 

 



 

 

Giải thưởng Visa Bank Awards là một sự kiện được tổ chức hằng năm nhằm tuyên 

dương những đối tác ngân hàng hàng đầu trong việc góp phần phát triển thị trường 

thẻ tín dụng tại Việt Nam thông qua những sản phẩm sáng tạo, phản ánh được nhu 

cầu của khách hàng. 

  

Bà Lorijon Bacchi, Giám đốc Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào phát biểu “Visa 

xin chúc mừng HSBC với giải thường Ngân hàng dẫn đầu về khối lượng thanh toán 

qua thẻ tín dụng. Một lần nữa, giải thưởng này thể hiện sự thành công vượt trội của 

HSBC và cũng như cam kết của HSBC không ngừng phát triển để cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ chất lượng xuất sắc. Giải thưởng Visa Leadership Awards ghi nhận 

những thành tưu nổi bật và chiến thắng của HSBC cho thấy họ thật sự là ngân hàng 

hàng đầu trong việc phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam và mở rộng quan hệ 

hợp tác với Visa” 

 

Ngân hàng dẫn đầu về khối lượng thanh toán qua thẻ cao nhất là danh hiệu mới 

nhất mà HSBC Việt Nam đạt được trong năm 2011 với rất nhiều thành công.  Bên 

cạnh đó, HSBC nhận được nhiều giải thưởng khác như: Ngân hàng tốt nhất Việt 

Nam 2011 do tạp chí Asset Triple A bình chọn, giải thưởng của Finance Asia dành 

cho Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2011 và giải thưởng Ngân hàng có 

dịch vụ cao cấp tốt nhất dành cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam 2011 do 

Euromoney trao tặng. 
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Ghi chú cho Ban biên tập 
 
1.HSBC Việt Nam 
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 140 năm nay kể từ khi Ngân hàng mở 
văn phòng đầu tiên tại Sài Gòn (nay là Tp. Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Ngân hàng 
TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) được chính thức đưa vào hoạt động ngày 
01 tháng 01 năm 2009. Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm một 
sở giao dịch chính, một chi nhánh và năm phòng giao dịch tại Tp. Hồ Chí Minh, một 
chi nhánh, ba phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm tại Hà Nội, bốn chi nhánh tại Bình 
Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, và Đồng Nai, một văn phòng đại diện tại Hải Phòng và 



 

 

một văn phòng đại diện tại Vũng Tàu. HSBC hiện là ngân hàng nước ngoài lớn nhất 
tại Việt Nam xét về mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách 
hàng.   
 
2.Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải 
Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải là sáng lập viên và là thành viên chính yếu 
của Tập đoàn HSBC. Với 7.200 văn phòng và chi nhánh tại 85 quốc gia và vùng lãnh 
thổ với tài sản trị giá 2.556 tỷ đô la Mỹ tính tới 31 tháng 12 năm 2011, Tập đoàn 
HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới. 

 

ends/all 

 


