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Ngân hàng HSBC Việt Nam giới thiệu chương trình Tín dụng
Xanh hỗ trợ khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt
trời áp mái.
** Khách hàng của HSBC Việt Nam tham gia Chượng trình Tín dụng Xanh sẽ được tài trợ
vốn khi lắp đặt hệ thống năng lượng điện mặt trời áp mái với lãi suất ưu đãi đặc biệt từ
11,99% **

(TP. Hồ Chí Minh) – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC
Việt Nam) vừa giới thiệu Chương trình Tín dụng Xanh hỗ trợ khách hàng cá nhân
vay tín dụng để lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với lãi suất đặc
biệt ưu đãi trong bối cảnh nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng, đặc biệt là
năng lượng sạch.
Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư GIC (GIC), Chương trình Tín dụng Xanh là
gói vay của Ngân hàng HSBC Việt Nam dành cho khách hàng hiện hữu với cách
thức đăng ký đơn giản, chi phí hợp lý để tận dụng nguồn năng lượng mặt trời vô
hạn. Nguồn điện mặt trời sẽ giúp các hộ gia đình giảm chi phí hóa đơn tiền điện
mỗi tháng, giảm áp lực cho nguồn cung cấp điện quốc gia và hướng đến một
tương lai phát triển bền vững hơn với lượng khí thải carbon thấp cho Việt Nam.
Những khách hàng hiện hữu của ngân hàng HSBC Việt Nam có mong muốn lắp
đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhà thổ cư của họ tại Đà Nẵng và
TP.Hồ Chí Minh sẽ nhận được khoản vay với lãi suất ưu đãi nhất - chỉ 11,99%
dành cho khách hàng Premier và 12,99% dành cho khách hàng cá nhân khác với
thời hạn vay lên đến 60 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chiết khấu
trực tiếp cho hệ thống điện năng lượng mặt trời của GIC với mức giảm 14% cho
khách hàng Premier và 12% cho khách hàng cá nhân khác.
Hơn nữa, hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái của GIC được sản xuất và
chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu với thời gian bảo hành sản phẩm
12 năm và bảo hành hiệu suất hoạt động 25 năm.
Ông Phương Tiến Minh – Giám đốc Toàn quốc Khối Khách hàng Bán lẻ và Quản
lý Tài sản của Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Hiện nay, mục tiêu tăng
trưởng kinh tế luôn song hành cùng mục tiêu phát triển bền vững và chúng tôi hân
hạnh được đồng hành cùng khách hàng trong hành trình hướng tới đạt được cả
hai mục tiêu này. Việc giới thiệu Chương trình Tín dụng Xanh nằm trong kế hoạch
giới thiệu các sản phẩm và giải pháp phù hợp, đồng thời nâng cao trải nghiệm của
khách hàng để họ có thể tận hưởng một cuộc sống xanh và thân thiện với môi
trường. Sau sáu tháng hợp tác chặt chẽ với Công ty GIC – một doanh nghiệp có
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cùng mục tiêu thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và các giải pháp xanh tại thị
trường Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng đã có thể mang tới cho khách hàng một
chương trình cho vay chất lượng và hỗ trợ họ tạo ra một lối sống khác biệt.
Việc sử dụng rộng rãi hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái ở các khu dân cư
trong cả nước sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cho lưới điện quốc gia cũng như tạo
ra những tác động tích cực đến môi trường và tăng khả năng hồi phục khí hậu.
Với nhu cầu về điện dự kiến tăng 8% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2031, Việt
Nam cần phải sản xuất 60.000 Megawatt (MW) điện vào năm 2020, 96.500MW
vào năm 2025 và 129.500MW vào năm 2030. Để thực hiện được điều đó, Chính
phủ đang tiến tới phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo đảm bảo đủ
sản lượng điện và giải quyết nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.
Ông Lê An Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty GIC cho biết: “Ngày càng
có nhiều người Việt Nam nhận thức tính bền vững của việc sử dụng năng lượng
mặt trời và thể hiện mong muốn đầu tư cho hệ thống này. Tuy nhiên, đối với
khách hàng, câu hỏi luôn được đặt ra là: “Liệu tôi có đủ khả năng tài chính lắp đặt
hệ thống này?” Đó là lý do tại sao chúng tôi rất hào hứng khi hợp tác với Ngân
hàng HSBC Việt Nam để xây dựng Chương trình Tín dụng Xanh.
Sự ra đời của Chương trình Tín dụng Xanh phù hợp với cam kết toàn cầu của
Tập đoàn HSBC về Tài chính Bền vững. Năm 2017, Tập đoàn đã công bố sẽ cung
cấp 100 tỷ USD để hỗ trợ tài chính và đầu tư bền vững trên toàn thế giới cho đến
năm 2025.
Bằng việc tạo ra một sản phẩm cho vay mới để hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ năng
lượng điện mặt trời ở khu dân cư, Ngân hàng HSBC Việt Nam cam kết đóng một
vai trò quan trọng trong việc xây dựng các cộng đồng xanh hơn và bền vững hơn
tại những nơi mà HSBC hoạt động, nổ lực hỗ trợ khách hàng phát triển bền vững
thông qua việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
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Ghi chú cho Ban Biên tập:
Tập đoàn HSBC
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn phục vụ
cho các khách hàng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.558 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm
2018, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế
giới.
HSBC Việt Nam
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn
(nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài
đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên
HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm
phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh
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tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt
Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.
Công ty Cổ phần Đầu tư GIC
Công ty Cổ phần Đầu tư GIC là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với
sứ mệnh phát triển hệ thống năng lượng xanh, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu và đem lại lợi
ích về kinh tế cho xã hội và người tiêu dùng. Với nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ sáng lập có
kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý và phát triển lĩnh vực năng lượng, GIC đã từng bước tiếp
cận và nhận chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp thiết bị năng lượng mặt trời với tiêu
chuẩn châu Âu, thực hiện triển khai cung cấp, lắp đặt và đóng điện nhiều hệ thống điện năng
lượng mặt trời tại Việt Nam. Hiện tại, mạng lưới hoạt động của Công ty GIC gồm hai văn phòng
giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng ba công ty con tại Đà Nẵng, Ninh Thuận và Thừa Thiên
Huế.
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