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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN NHẬN GIẢI THƯỞNG “DỊCH VỤ CHẤT
LƯỢNG TOÀN CẦU 2018” CỦA TỔ CHỨC VISA
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2019 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
(“Ngân hàng Shinhan”) vinh dự đón nhận giải thưởng “Dịch Vụ Chất Lượng Toàn Cầu 2018” do Tổ
chức Thẻ Quốc tế Visa (“Visa”) trao tặng, với danh hiệu “Ngân hàng có tỷ lệ chấp nhận giao dịch cao
nhất dành cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp 2018”. Ngân hàng Shinhan vinh dự là ngân hàng duy nhất trong
khu vực Đông Nam Á nhận được giải thưởng danh giá này từ Visa trong năm 2018.
Giải thưởng “Dịch Vụ Chất Lượng Toàn Cầu” của Visa được giới thiệu từ năm 1992, nhằm công nhận
kết quả hoạt động vượt trội của các sản phẩm thẻ do các ngân hàng thành viên của tổ chức Visa và các bộ
phận xử lý giao dịch toàn cầu phát hành. Theo đó, Visa sẽ đánh giá khách hàng trên toàn thế giới và ghi
nhận những ngân hàng tốt nhất thuộc từng hạng mục. Để đạt được một trong những danh hiệu danh giá
của giải thưởng này, các ngân hàng phải đảm bảo khách hàng đạt mức giao dịch xử lý VisaNet tối thiểu
và duy trì kết quả hoạt động tốt với Visa.
Đối với danh hiệu “Ngân hàng có tỷ lệ chấp nhận giao dịch cao nhất dành cho thẻ ghi nợ doanh nghiệp
2018”, tiêu chí đánh giá được dựa trên tổng số lượng giao dịch được chấp nhận so với tổng số lượng giao
dịch được yêu cầu, đối với thẻ ghi nợ doanh nghiệp trong năm 2018. Giải thưởng là sự ghi nhận dành cho
các sản phẩm thẻ và những trải nghiệm tối ưu mà Ngân hàng Shinhan mang đến cho khách hàng, thông
qua hoạt động giao dịch bằng thẻ ghi nợ doanh nghiệp. Dịch vụ mà Ngân hàng Shinhan cung cấp đảm
bảo các giao dịch của khách hàng tại các điểm chấp nhận thẻ hoặc giao dịch trực tuyến luôn hiệu quả và
thông suốt ở các quốc gia, đồng thời giảm thiểu tối đa tỷ lệ rủi ro gian lận thẻ trong quá trình giao dịch.
Chia sẻ về giải thưởng này, ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam,
cho biết: “Giải thưởng “Dịch Vụ Chất Lượng Toàn Cầu” do Visa trao tặng là thành quả xứng đáng cho
những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Shinhan trong việc phát hành các sản phẩm thẻ tiện ích, duy trì
mức xử lý các giao dịch thẻ thành công cao, nhanh chóng và an toàn. Trong thời gian tới, Ngân hàng
Shinhan sẽ tiếp tục nghiên cứu nhu cầu khách hàng để đưa ra những dòng thẻ phù hợp, đồng thời tăng
cường mạng lưới liên kết với các đối tác, nhằm mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi và lợi ích khi sử
dụng các dòng thẻ do ngân hàng phát hành”.
Cũng trong buổi lễ trao giải, bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Tại
Visa, chúng tôi tin rằng để đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh và tăng cường sự tiện lợi, các lợi ích gia
tăng, các trải nghiệm dịch vụ khác biệt với thanh toán ứng dụng công nghệ số cho chủ thẻ, đòi hỏi sự hợp
tác chặt chẽ và không ngừng cải tiến của các ngân hàng và mạng lưới xử lý giao dịch toàn cầu. Chúng tôi
ghi nhận và đánh giá cao Ngân hàng Shinhan với tỷ lệ chấp nhận giao dịch cao dành cho thẻ ghi nợ doanh

nghiệp, cùng chất lượng dịch vụ vượt trội và ổn định. Với cam kết mang đến trải nghiệm thanh toán tốt
nhất cho người dùng Việt Nam, Visa và các ngân hàng nói chung; và Ngân hàng Shinhan nói riêng, sẽ
tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ đối tác để thực hiện mục tiêu này”.
Cũng trong năm 2019, Ngân hàng Shinhan cùng lúc đón nhận thêm ba giải thưởng về dịch vụ thanh toán
chất lượng được trao tặng bởi các ngân hàng uy tín bậc nhất trên thế giới, bao gồm:
1. Giải thưởng “Chứng nhận Đặc biệt của Wells Fargo” do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng, ghi
nhận sự nỗ lực và chất lượng xử lý giao dịch của Ngân hàng Shinhan trong hoạt động thanh toán
quốc tế.
2. Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc 2018” do Ngân hàng Deutsche trao tặng, ghi
nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc phát triển và tối ưu hóa quy trình chuyển tiền
ngoại tệ tự động, giảm thiểu tối đa tỷ lệ phát sinh tra soát.
3. Giải thưởng “Ghi nhận chất lượng điện thanh toán xuất sắc 2018” do Ngân hàng JP Morgan trao
tặng, ghi nhận nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc phát triển và cải tiến dịch vụ chuyển tiền
ngoại tệ tự động, nhằm phục vụ tối ưu nhu cầu chuyển tiền quốc tế của khách hàng.

Về Visa Inc
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 tại: About Visa, visa.com/blog hoặc @VisaNews.
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THÔNG TIN THÊM VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng con của 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. Với mạng lưới tại 21 quốc gia và hơn 24.000 nhân
viên, SFG cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính
Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Trực thuộc SFG, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được xem là lá cờ đầu của tập đoàn với trụ sở tại 20 quốc gia
và lợi nhuận ròng đứng đầu khối ngân hàng tại Hàn Quốc trong năm 2018. Liên tiếp trong ba năm 2016, 2017
và 2018, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được vinh danh trong Top 50 Ngân hàng An toàn nhất Thế giới do tạp
chí Global Finance bình chọn. Đồng thời, trong hai năm 2017 và 2018, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được
Asian Banker bình chọn là Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
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. 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. Sau hơn 26 năm thành lập và phát
triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam với 36 chi nhánh và
phòng giao dịch. Nhờ mạng lưới các chi nhánh và hệ thống ATM trải dài khắp nước cùng dịch vụ ngân hàng
điện tử hiện đại, Ngân hàng Shinhan đang đồng hành cùng hàng triệu khách hàng. Năm 2019, Ngân hàng
Shinhan tại Việt Nam được Tạp chí HR Asia trao tặng giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á.
Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:
Website: www.shinhan.com.vn | Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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