S H B H I G H C LAS S
Dịch

vụ

đẳng cấp

S H B H I G H C LAS S
Dịch

vụ

đẳng cấp

Thư ngỏ
Kính gửi: Quý khách hàng
Trải qua 26 năm, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã có những bước tăng trưởng, phát triển an toàn, minh
bạch và bền vững. Hiện SHB đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng
Thương mại uy tín nhất Việt Nam; Top 1.000 ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 16 tổ chức tín dụng có tầm ảnh
hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động
Hạng Nhì (lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của Chính Phủ,
các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.
Luôn đồng hành cùng khách hàng, với chiến lược kinh doanh đặt thị trường, khách hàng và địa bàn làm trọng
tâm, SHB luôn nỗ lực không ngừng phát triển các sản phẩm, dịch vụ đa dạng bằng việc ứng dụng công nghệ
cao, mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng.
Ngoài các sản phẩm dịch vụ SHB cung cấp dành cho các Nhà Đầu tư và các Doanh nghiệp, SHB chú trọng
thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành riêng đối với Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Doanh nghiệp
nhằm mang đến nhiều tiện ích và giải pháp tài chính đồng bộ và tổng thể.
SHB HIGH CLASS là gói sản phẩm dịch vụ với những ưu đãi vượt trội, giúp khách hàng hoạch định tài chính
cùng những đặc quyền chăm sóc chuyên biệt sẽ mang tới Quý khách hàng và người thân cơ hội gia tăng tài sản
tối ưu, để mỗi giao dịch của Quý khách tại SHB là những trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
Kính chúc các Quý Doanh nhân, Quý doanh nghiệp ngày càng thành công và thịnh vượng!
Trân trọng!
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GIẢI PHÁP THANH TOÁN VƯỢT TRỘI

GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI

ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC CHUYÊN BIỆT
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GIẢI PHÁP THANH TOÁN VƯỢT TRỘI
“Mong muốn mang lại sự thuận tiện nhất cho Quý khách hàng đối với các nhu cầu thanh toán, tiêu dùng
hiện hữu, SHB cung cấp tới Quý khách hàng và người thân các gói giải pháp tiêu dùng toàn diện với các
đặc quyền vượt trội và đẳng cấp.”

Tặng ngay khách hàng 01 tài khoản số đẹp hạn mức thấu chi 1 tỷ đồng với lãi suất thấu chi 1%/ tháng;
Tặng ngay vợ/chồng/con khách hàng 01 tài khoản số đẹp;
Tặng ngay 01 thẻ tín dụng SHB Visa Platinum cao cấp hạn mức 1 tỷ đồng kèm theo các đặc quyền sử
dụng tại sân Golf, phòng chờ sân bay, chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp;
Tặng ngay hạn mức tín dụng tiêu dùng không tài sản đảm bảo lên tới 5 tỷ đồng cho phép giải ngân ngay
trong vòng 04h làm việc khi khách hàng có nhu cầu.

GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI
“Nhằm giúp khách hàng có được sự chuẩn bị tốt nhất trong từng giai đoạn của cuộc sống, SHB sẽ đánh giá
các nhu cầu, hỗ trợ Quý khách hàng xây dựng một kế hoạch tài chính trong các lĩnh vực:
Kế hoạch bảo vệ gia đình;
Kế hoạch cho giáo dục và cư trú;
Kế hoạch hoạch định tài chính tương lai.”
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KẾ HOẠCH BẢO VỆ GIA ĐÌNH
SHB cung cấp phương án cho phép vừa bảo vệ toàn diện, vừa tối ưu hóa nguồn tiền của Quý khách hàng.
Bảo vệ toàn diện cuộc sống gia đình với bảo hiểm nhân thọ;
Tư vấn danh mục đầu tư hiệu quả đa dạng;
Toàn quyền chủ động linh hoạt thay đổi giải pháp đầu tư.

KẾ HOẠCH CHO GIÁO DỤC VÀ CƯ TRÚ
SHB cung cấp gói sản phẩm hỗ trợ du học và định cư trọn gói.
Tư vấn hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, nguồn gốc chuyển tiền du học;
Chuyển tiền theo nhu cầu du học, định cư với nguồn ngoại tệ sẵn có, tỷ giá ngoại tệ cạnh tranh;
Miễn phí chuyển tiền sinh hoạt phí, học phí với du học sinh và trợ cấp thân nhân;
Tư vấn hỗ trợ định cư tại Mỹ, Úc, Ireland, Bồ Đào Nha.

KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI
SHB cung cấp các công cụ Đầu tư tài chính hiệu quả.
Sản phẩm đầu tư trái phiếu linh hoạt: danh mục trái phiếu đa dạng của các tổ chức uy tín, được đảm
bảo hoặc bảo lãnh thanh toán, lợi tức thả nổi không chịu rủi ro lãi suất. Mức lợi tức hấp dẫn lên tới
10.7%/ năm;
Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi: kỳ hạn đa dạng, rút vốn linh hoạt, lãi suất cao lên tới 9%/ năm.
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ĐẶC QUYỀN CHĂM SÓC CHUYÊN BIỆT
“Với mong muốn tối ưu sự hài lòng cho Quý khách hàng, SHB những đặc quyền chăm sóc từ mạng lưới
trong và ngoài nước của SHB cũng như đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới.”

ĐẶC QUYỀN TỪ SHB
Được ưu tiên giao dịch dành cho nhóm khách hàng cao cấp nhất của SHB;
Được chăm sóc đặc biệt vào tất cả các dịp lễ;
Được tặng ngay Bảo hiểm khi du lịch toàn cầu lên tới 11 tỷ đồng.

ĐẶC QUYỀN TỪ CÁC ĐỐI TÁC CỦA SHB

Miễn phí gói hội viên Priority Pass/ Dragon Pass khi sử dụng phòng chờ VIP tại các sân bay toàn thế giới;
Lựa chọn ưu đãi tại sân Golf và Spa (theo thực tế tại từng thời điểm);
Ưu đãi sử dụng dịch vụ do đối tác SHB cung cấp trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch, thời trang, giáo dục …;
Tặng món chính tại khách sạn/ resort sang trọng bậc nhất.
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Hãy để SHB chăm lo toàn diện
cho cuộc sống của Quý khách và gia đình!

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
Địa chỉ: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3942 3388 | Fax: (024) 3941 0944
Website: www.shb.com.vn

