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THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI
NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM ĐÓN NHẬN LIÊN TIẾP
BA GIẢI THƯỞNG NĂM 2021 CỦA TỔ CHỨC THẺ VISA
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022 - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vinh dự đón nhận liên tiếp ba giải thưởng do Tổ chức
Thẻ quốc tế VISA (“VISA”) trao tặng, bao gồm: Giải thưởng “Dẫn đầu về vận hành xuất
sắc sản phẩm doanh nghiệp 2021”, Giải thưởng “Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán
doanh nghiệp 2021” và Giải thưởng “Dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng
2021”. Riêng đối với giải thưởng “Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán doanh nghiệp”,
đây là năm thứ 8 liên tiếp Ngân hàng Shinhan đón nhận hạng mục giải thưởng này từ
VISA.
Bộ ba giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Ngân
hàng Shinhan trong hành trình đẩy mạnh và tối ưu hóa phương thức thanh toán không
dùng tiền mặt thông qua việc nghiên cứu và phát hành các dòng thẻ tiện ích, tích hợp
công nghệ tiên tiến, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu thanh toán.
Cụ thể, đối với giải thưởng “Dẫn đầu về vận hành xuất sắc sản phẩm doanh nghiệp
2021”, Visa đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Shinhan trong việc vận
hành, nghiên cứu và sáng tạo các dòng sản phẩm doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ doanh
nghiệp triển khai các giải pháp quản lý chi tiêu thẻ doanh nghiệp một cách hiệu quả và tối
ưu.
Giải thưởng “Dẫn đầu về tổng doanh số thanh toán doanh nghiệp năm 2021” và Giải
thưởng “Dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng 2021” ghi nhận những kết quả
của Ngân hàng Shinhan trong việc nâng cấp chất lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ
hiện đại trong lĩnh vực thẻ, nhằm thúc đẩy phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Phát biểu về giải thưởng lần này, Ông Kang GewWon – Tổng Giám đốc của Ngân hàng
Shinhan Việt Nam chia sẻ: “Theo nghiên cứu mới nhất của VISA vừa được công bố vào
ngày 01/06 mới đây, có gần 76% người tiêu dùng hiện tại sử dụng ví điện tử và tỷ lệ
người sử dụng thẻ còn cao hơn tới 82%. Qua đó có thể thấy sự thay đổi rõ nét trong thói
quen thanh toán của người Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhu cầu thanh toán
“không tiếp xúc” của người dùng tăng lên với yêu cầu ngày càng khắt khe về tính tiện ích
và độ bảo mật cao. Do đó, để có thể đáp ứng những tiêu chí của khách hàng trong quá
trình thực hiện giao dịch qua thẻ, thời gian tới, Ngân hàng Shinhan sẽ tích cực đẩy mạnh
việc nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm thẻ tiện ích, tích hợp tính năng thanh toán
chạm tiện lợi của chip theo tiêu chuẩn EMV, nhằm bảo mật thông tin giao dịch, tránh bị
làm giả hay sao chép. Ngoài ra, dịch vụ 3D Secure phiên bản mới nhất 2.0 cũng sẽ áp
dụng, giúp định danh khách hàng cho các giao dịch thanh toán trực tuyến.
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Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi được đón nhận cùng lúc ba giải thưởng danh giá
này của VISA. Đây sẽ động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục phát triển các dòng thẻ
tiện ích cũng như nâng cấp phương thức thanh toán qua thẻ, nhằm mang đến trải nghiệm
thanh toán thân thiện và an toàn cho khách hàng”.
Hướng đến mục tiêu chuyển đổi số hiệu quả, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục tối ưu hóa hệ
sinh thái Mobile Banking SOL bằng việc ra mắt các sản phẩm, dịch vụ tài chính số tiện
ích trên nền tảng này. Cụ thể, trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan sẽ triển khai dịch
vụ mở thẻ trực tuyến ngay trên ứng dụng Mobile Banking SOL, giúp khách hàng tiết
kiệm thời gian và chủ động trong việc thực hiện giao dịch so với phương thức mở thẻ
truyền thống tại quầy.
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VỀ VISA
Visa Inc là công ty hàng đầu thế giới về phương thức thanh toán điện tử hiện
đại. Sứ mệnh của Visa là kết nối thế giới thông qua hệ thống mạng thanh toán
hiện đại, an toàn và đáng tin cậy, từ đó mang đến cơ hội phát triển vững
mạnh cho các cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Mạng lưới xử lý tiên tiến
– VisaNet của Visa cung cấp các giao dịch thanh toán bảo mật và đáng tin
với khả năng xử lý hơn 65.000 tin nhắn giao dịch mỗi giây. Visa không
ngừng tập trung đổi mới, giúp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương
mại kỹ thuật số trên các thiết bị điện tử cho tất cả mọi người và ở mọi nơi.
Với xu thế dịch chuyển từ analog sang kỹ thuật số, Visa đã phát triển thương
hiệu, danh mục sản phẩm, nhân lực, mạng lưới và phạm vi hoạt động về định
hướng tương lai của ngành thương mại. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy
cập:
Website: https://www.visa.com.vn/en_VN
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VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng
Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành
viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG
là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu
tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc
(KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam
dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29
năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt
động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp
danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng
thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và
thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên
(2020, 2021 và 2022). Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng
làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.
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Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy
cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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