Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered Việt Nam
Tầng 18, tòa nhà Keangnam Landmark Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ
Liêm, Hà Nội
Website: https://www.sc.com/vn/

GIỚI THIỆU VỀ NGAN HANG TNHH MỘT THANH VIEN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), ngân hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Tập
đoàn Standard Chartered, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 8 năm 2009, đánh dấu cột mốc quan
trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam.
Chúng tôi 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.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh nghiệp, định chế tài
chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, đồng thời mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng
tại Việt Nam thông qua nhiều chương trình trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng tập trung vào các vấn đề y tế, thanh
thiếu niên và kiến thức tài chính.
Standard Chartered Việt Nam được vinh danh là Ngân hàng Nước ngoài Tốt nhất Việt Nam năm 2020.
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Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
18th Floor, Keangnam Landmark Tower, Pham Hung, Mu Tri, Nam Tu Liem, Hanoi
Website: https://www.sc.com/vn/

ABOUT STANDARD CHARTERED
We are a leading international banking group, with a presence in 59 of the world’s most dynamic markets and serving
clients in a further 85. Our purpose is to drive commerce and prosperity through our unique diversity, and our heritage
and values are expressed in our brand promise, Here for good.
Standard Chartered is one of the oldest international banks in Vietnam, having established its first branch in Saigon,
now Ho Chi Minh City, in 1904. We believe in the long-term prospect of Vietnam and are fully committed to the
Vietnamese market and our clients since coming back to the country in 1990.
We commenced operations in our locally incorporated entity Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, on 1 August
2009, which marks an important milestone of Standard Chartered’s development in Vietnam.
We bring our international expertise and experience in Asia, Africa and the Middle East to Vietnam, building a broad
business that helps to develop the Vietnamese financial service sector as well as helping clients to develop their
businesses.
We provide a full suite of banking products and services for corporates, financial institutions as well as small and
medium enterprises and individuals. We also play an active role in building the communities through many programs
that promote social and economic development focusing on health, youth and financial education.
International Business Magazine named us the Best Foreign Bank in Vietnam 2020.
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