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UOB melebarkan sayap ke Vietnam dengan cabang pertama di Hanoi 

Pembukaan cabang Hanoi mencerminkan komitmen jangka panjang Bank kepada Vietnam 

 

Hanoi, Vietnam, 26 August 2019 – United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB Vietnam) 

telah resmi membuka cabangnya di Hanoi1 – cabang pertama di luar kota Ho Chi Minh. 

Ekspansi ini terjadi setahun setelah penggabungan UOB Vietnam sebagai bank anak 

perusahaan milik asing, yang mencerminkan komitmen Bank untuk menyediakan layanan dan 

solusi finansial kepada nasabah di negara tersebut. 

UOB cabang Hanoi, terletak di 1 Thanh Nien Road, Truc Bach Ward, Distrik Ba Dinh, Kota 

Hanoi, dibuka oleh Yang Mulia Catherine Wong, Duta Besar Singapura untuk Vietnam, dan 

Wee Ee Cheong, Deputy Chairman dan Group Chief Executive Officer UOB. Prosesi tersebut 

disaksikan oleh pejabat pemerintahan Vietnam dari Bank Negara Vietnam dan Kementerian 

Perencanaan dan Investasi. 

Wee mengatakan, “Pembukaan cabang UOB di Hanoi menandai sebuah tonggak sejarah 

dalam komitmen jangka panjang Bank kepada Vietnam. Sebagai bank Singapura pertama 

yang mendirikan kantor perwakilan di Ho Chi Minh City pada tahun 1993, UOB senantiasa 

memperkuat keberadaan kami. Cabang baru ini mencerminkan kepercayaan yang 

berkelanjutan pada Vietnam seiring upaya kita untuk melayani lebih banyak nasabah di 

bagian utara dan selatan Vietnam. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menghubungkan 

nasabah dengan kesempatan yang ditawarkan oleh Vietnam, dan untuk mendukung 

perusahaan-perusahaan Vietnam dalam meraih kesempatan di ASEAN dan lebih jauh lagi. 

Catherine Wong mengatakan, “Sebagai bank Singapura pertama dengan anak perusahaan di 

Vietnam, UOB adalah contoh kuat dari organisasi Singapura yang berhasil melebarkan sayap 

untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Vietnam. UOB juga telah mendukung banyak 

perusahaan memperluas jangkauan usahanya di Vietnam dengan menyediakan jaringan dan 

fasilitas aliran investasi ke Vietnam. Pembukaan cabang UOB di Singapura sekaligus 

                                                           
1
 UOB Vietnam menerima persetujuan dari State Bank of Vietnam untuk membuka cabang di Hanoi 

pada 7 Desember 2018  
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mewakili kerja sama strategis bilateral yang lebih erat untuk mendukung pertumbuhan 

Vietnam pada di waktu mendatang.  

Harry Loh, Chief Executive Officer UOB Vietnam, mengatakan, “Hanoi adalah pintu gerbang 

yang penting bagi bisnis untuk memanfaatkan kesempatan di kota-kota Vietnam di bagian 

utara yang tumbuh dengan pesat. Cabang Hanoi melengkapi kantor pusat kita di Ho Chi Minh 

City dalam memberikan solusi finansial yang penting bagi berbagai tahap kehidupan dan 

bisnis nasabah dan perusahaan di Vietnam. Kehadiran kita di Vietnam, didukung oleh 

konektivitas yang mulus yang ditawarkan oleh jaringan regional UOB Group, memastikan 

bahwa kita dalam posisi terbaik untuk membantu nasabah mewujudkan tujuan finansial dan 

bisnisnya.” 

Untuk merayakan pembukaan resmi UOB Cabang Hanoi, UOB Vietnam menyumbangkan cek 

senilai VND200 juta kepada program amal bernama “Golden Hearts”, yang dijalankan oleh 

Koran New Hanoi. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu menyediakan 

perlengkapan sekolah kepada 100 orang anak dari keluarga kurang mampu di Hanoi untuk 

tahun ajaran baru. 

 

- SELESAI   - 

Tentang United Overseas Bank Vietnam 

United Overseas Bank (Vietnam) Limited (UOB Vietnam) memulai kegiatan operasionalnya secara resmi pada 

tanggal 6 Agustus 2018. UOB Vietnam merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh United 

Overseas Bank Limited (UOB), bank  

terkemuka di Asia dengan jaringan global yang terdiri dari lebih dari 500 kantor di 19 negara dan kawasan di Asia 

Pasifik, Eropa dan Amerika Utara. 

UOB memulai kehadirannya di Vietnam dengan pembukaan kantor perwakilan di tahun 1993, dan merupakan bank 

Singapura pertama yang membuka cabang di negara ini pada tahun 1995. 

Selama lebih dari delapan dekade, generasi demi generasi karyawan UOB telah meneruskan semangat 

kewirausahaan, fokus pada penciptaan nilai jangka panjang, dan komitmen yang kokoh untuk melakukan yang 

terbaik baik nasabah dan rekan-rekan kami. 
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Kami percaya pentingnya menjadi penyedia layanan finansial yang bertanggung jawab, dan kami berkomitmen 

untuk mengubah kehidupan para pemangku kepentingan serta masyarakat tempat kami beroperasi. Sebagaimana 

kami memiliki dedikasi untuk membantu nasabah kami mengatur keuangannya dengan bijak dan menumbuhkan 

bisnisnya, UOB kokoh dalam mendukung perkembangan sosial, khususnya dalam bidang kesenian, anak-anak, 

dan pendidikan. 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:  

(Harry) Bui Khanh Nguyen 

Head of Strategic Communications, Customer Advocacy and Brand 

Email: bui.KhanhNguyen@UOBGroup.com  

Tel. +84 091 756 1030 

 

Tentang United Overseas Bank  

United Overseas Bank Limited (UOB) merupakan bank terkemuka di Asia dengan jaringan global di lebih dari 500 

cabang dan kantor di 19 negara serta teritori di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara. Sejak didirikan tahun 1935, 

UOB telah tumbuh secara organik dan melalui serangkaian akuisisi strategis. UOB merupakan salah satu bank 

papan atas dunia dengan penilaian ‘Aa1’ oleh Moody’s dan ‘AA-‘ oleh Standard & Poor’s dan juga oleh Fitch 

Ratings. Di Asia, UOB beroperasi melalui kantor pusat di Singapura dan anak perusahaan perbankan di Tiongkok, 

Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam beserta kantor cabang dan perwakilan di seluruh penjuru wilayah.  

 

Selama lebih dari delapan dekade, generasi karyawan UOB telah membawa semangat kewirausahaan, fokus pada 

penciptaan nilai jangka panjang dan komitmen yang teguh untuk melakukan apa yang tepat bagi para nasabah dan 

kolega kami.  

 

Kami senantiasa menjadi penyedia layanan keuangan yang bertanggung jawab dan kami berkomitmen untuk 

membuat perbedaan bagi kehidupan para pemangku kepentingan kami dan masyarakat di mana kami beroperasi. 

Sama seperti dedikasi kami untuk membantu nasabah kami mengelola keuangan secara bijaksana dan 

mengembangkan bisnis, UOB tetap teguh dalam dukungan kami terhadap pembangunan sosial, khususnya di 

bidang seni, anak-anak dan pendidikan.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi: 

Kelyn Tan  

 

Maybelline Tan  

Group Strategic Communications and Customer Advocacy  Group Strategic Communications and Customer Advocacy  

Email: Kelyn.TanSW@UOBGroup.com  Email: Maybelline.TanWL@UOBGroup.com  

Tel: 6539 3967  Tel: 6539 4062  

 

 


