
 

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG  

(MIỄN PHÍ THU HỘ) 

Quý Khách thực hiên thanh toán trực tuyến bằng Internet banking/Mobile banking theo 1 

trong 2 cách: 

Cách 1: Chọn “Thanh toán hóa đơn”, chọn “Shinhan Finance”, nhập các thông tin cần như số 

hợp đồng vay hoặc số tiền cần thanh toán và xác nhận thanh toán.  

***Nếu Qúy khách không tìm được chức năng thanh toán trên, vui lòng thực hiện thanh toán 

theo cách 2. 

Cách 2: Chuyển khoản thanh toán vào một trong các tài khoản bên dưới của Shinhan Finance 

như sau. 

Tên Đơn vị thụ hưởng: Công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam 

Ngân hàng Số tài khoản Chi nhánh NH 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 92248559 ACB - 
CN Hồ Chí Minh 

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 
(SACOMBANK) 

060108086559 STB – 
CN Tân Định 

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 
(VIETCOMBANK) 

0071004468898 VCB – 
CN Hồ Chí Minh 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 
(TECHCOMBANK) 

10120482878028 TCB – 
Hội sở Hà Nội 

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 
(VIETINBANK) 

121000059067 Vietinbank – 
CN Thủ Thiêm 

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển 
Nông Thôn Việt Nam (AGRIBANK) 

1700201199427 Agribank – 
CN Hồ Chí Minh 

Nội dung diễn giải HD SO <nhập số hợp đồng vay> – HO TEN 
CHU HOP DONG VAY 

Lưu ý:  

- Ngoài phí thu hộ, Quý khách có thể trả phí chuyển khoản giữa các tài khoản theo quy định của 

Ngân hàng chuyển. 

- Cẩn trọng khi sử dụng máy tính nơi công cộng. Nên sử dụng máy tính cá nhân để thực hiện giao 

dịch ngân hàng trực tuyến. 

- Nhập "https://" trước địa chỉ trang thông tin điện tử của ngân hàng để đảm bảo Quý khách đang 

nằm trong một phiên giao dịch an toàn. 

- Tuyệt đối không nhấp vào đường dẫn của các thư điện tử tại thư mục rác. 

- Không tiết lộ thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ ghi nợ/tín dụng, mã CVC, mã 

PIN) với bất kỳ người khác. 

- Nếu Quý khách nghi ngờ tài khoản ngân hàng trực tuyến của mình đã bị xâm nhập bằng bất kỳ 

cách nào, hãy liên hệ với ngân hàng ngay lập tức. 


