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Terdepan dalam Trade Finance  
Predikat Market Leader dan Best Service dalam  

Survei Pembiayaan Perdagangan Euromoney 2021 
 
 
Jakarta, 25 Maret 2021 – Investasi kami dalam keterampilan baru, solusi digital, dan produk inovatif 
mendorong transformasi perdagangan - dan nasabah telah mengakui kami sebagai yang terbaik. Dalam 
survei Euromoney terhadap lebih dari 11.000 bisnis, kami terpilih Market Leader dan Best Service untuk 
Pembiayaan Perdagangan di Indonesia. HSBC juga mendapat predikat Market Leader dan Layanan 
Terbaik untuk Trade Finance di Asia Pasifik selama dua tahun berturut-turut, sementara di dunia, kami 
adalah bank pembiayaan perdagangan teratas, selama empat tahun berturut-turut. 
 
HSBC menempati posisi pertama di 23 negara, dan kami terpilih sebagai penyedia layanan terbaik secara 
keseluruhan di 17 negara, termasuk Inggris Raya dan negara-negara utama lainnya. 
 
“Memenangkan penghargaan ini merupakan bukti keteguhan tim kami dalam melayani nasabah dan 
menyelesaikan berbagai hal - meski di tengah pandemi global,” Kata François de Maricourt, Presiden 
Direktur PT Bank HSBC Indonesia. 
 
Ini membuktikan solusi transaksi perdagangan kami yang lebih sederhana, lebih aman, dan lebih cepat 
di seluruh dunia. Kemenangan tersebut mencerminkan dedikasi besar yang telah ditunjukkan tim 
kepada nasabah guna menyelesaikan berbagai hal selama keadaan yang penuh tantangan
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Tentang PT Bank HSBC 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.   
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan HSBC Fusion dapat dilihat di website hsbc.co.id/fusion atau layanan HSBC Fusion 
Contact Center di 1 500 501. 
 
 

 


