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 Thành lập ngày 01/04/1963, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được Nhà nước
xếp hạng là một trong 23 doanh nghiệp đặc biệt. Ngân hàng Ngoại thương luôn giữ vai trò chủ
lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, với uy tín trong các lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh
doanh vốn, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt
động ngân hàng

    

Sau 44 năm hoạt động, Ngân hàng Ngoại thương đã phát triển thành một ngân hàng đa năng.
Bên cạnh vị thế vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền
thống là các tổng công ty và doanh nghiệp lớn, Ngân hàng Ngoại thương đã xây dựng thành
công nền tảng phân phối rộng và đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán
lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và chất
lượng cao. Ngân hàng còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư,
bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng v.v.. thông qua các công
ty con và công ty liên doanh.

  

Ngân hàng Ngoại thương đã tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiện đại, mở
rộng và nâng cấp mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch. Cho đến nay, mạng lưới của Ngân
hàng Ngoại thương đã vươn rộng ra nhiều địa bàn và lĩnh vực, bao gồm:

  

01 - Sở giao dịch, 58 - chi nhánh và 87 - Phòng giao dịch trên toàn quốc;
 04 - Công ty con ở trong nước:
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   - Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank ( VCB Leasing)

  

   -  Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank ( VCBS)

  

   -  Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Vietcombank ( VCB AMC)

  

   - Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank 198 ( VCB  Tower)

  

01 – Công ty con ở nước ngoài: Công ty Tài chính Việt Nam–Vinafico Hongkong

  

02 – Văn phòng đại diện tại Singapore và Paris.

  

03 - Công ty liên doanh:

  

- Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank ( VCBF)

  

-  Ngân hàng Liên doanh ShinhanVina

  

- Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday - Bến Thành 

 2 / 5



Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 5 2009 11:05

   Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương còn được hỗ trợ bởi mạng lưới giao dịch quốc tế lớn
nhất trong số các ngân hàng Việt Nam với trên 1300 ngân hàng đại lý tại hơn 90 quốc gia và
vùng lãnh thổ. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam còn tích
cực tham gia các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Asean Pacific Banker’s
Club và là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. 

  Năm 2007 sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng với việc cổ phần
hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Những thay đổi về quản trị ngân hàng hiện đại theo
thông lệ quốc tế, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
hiện đại, đầu tư vào công nghệ sẽ góp phần trong việc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực
hiện mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu trong khu vực
trong giai đoạn năm 2015 – 2020.

 3 / 5



Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 5 2009 11:05

Bank for Foreign Trade of Vietnam    

Trụ sở chính:198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 4 / 5



Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 5 2009 11:05

                Telex: 411504/411229 VCB – VT 
                Tel: 84-4-9343137  Fax: 84-4-8269067   Website: http://www.vietcombank.com.vn
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