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HAT-TRICK: HSBC Indonesia Kembali Dianugerahi Sebagai Best Wealth 

Manager di Indonesia untuk ketiga kalinya 

 

PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) kembali mendapatkan anugerah sebagai Best 

Wealth Manager di Indonesia dalam penghargaan The Asset Asian Awards (Triple A) untuk 

yang ketiga kalinya sejak tahun 2018 dari salah satu publikasi keuangan terkemuka Asia The 

Asset, dalam kategori Private Banking, Wealth Management, dan Investment. Penghargaan 

ini merupakan pengakuan bagi mereka yang telah unggul dalam industrinya, yang 

dilaksanakan melalui metodologi penilaian ketat dalam memilih lembaga yang terbaik di 

Asia. 

 

Penghargaan ini membuktikan kepiawaian dan konsistensi HSBC Indonesia dalam 

memberikan layanan dan solusi terbaik demi mewujudkan ambisi bagi para nasabah. 

 

Edhi Tjahja Negara, Direktur Wealth and Personal Banking PT Bank HSBC Indonesia 

mengatakan, “Mendapatkan penghargaan yang sama untuk yang ketiga kalinya tidak hanya 

mencerminkan pengakuan atas kerja keras dan layanan yang telah kami berikan pada 

nasabah, tapi juga konsistensi kami dalam mempertahankan tingkat dan kualitas layanan, 

meski di tengah tantangan pandemi. Kami senantiasa menghadirkan layanan dan kapabilitas 

tingkat dunia untuk nasabah di Indonesia.” 

 

Sementara, Verawaty Zhao, Head of Wealth Management PT Bank HSBC Indonesia 

mengatakan, “Kebanggaan ini telah memicu semangat kami untuk terus memberikan solusi 

yang terbaik bagi semua tujuan finansial nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. 

Nantikan lebih banyak lagi berita baik dari kami,” pungkasnya.  

 

oOo 
Tentang PT Bank Indonesia 

HSBC telah beroperasi di Indonesia sejak 1884 dan saat ini melayani nasabah di seluruh Indonesia. Saat ini PT Bank HSBC 
Indonesia merupakan anggota Grup HSBC yang menawarkan layanan Commercial Banking dan Global Banking untuk 
nasabah Korporasi dan Institusi, Global Markets untuk pengelolaan Treasury dan Capital Market serta Wealth and Personal 
Banking.   
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