
 
 

Chương trình CÙNG SHINHAN FINANCE 

 “TƯNG BỪNG MÃ GIẢM, ĐẢM BẢO HÈ VUI” 

Thời gian thực hiện  08/06/2022 đến hết 31/07/2022 

Đối tượng Khách hàng được 

tham gia Chương trình 

Tất cả các Khách hàng Shinhan Finance thanh toán khoản vay qua ứng dụng di 

động iShinhan và các đại lý thu hộ sẽ thanh toán các khoản vay qua website: 

www.vban.vn 

Giá trị mã khuyến mại Mã khuyến mại trị giá 5.000 VNĐ  

Số lượng mã khuyến mại 
Giới hạn theo ngân sách khuyến mại. Mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực khi sử 

dụng hết ngân sách.  

Cú pháp mã khuyến mại QRSHIN5K 

Tổng giá trị khuyến mại 
99.000.000 VNĐ 

Hình thức khuyến mại Giảm giá trực tiếp  

Thể lệ  

Chương trình khuyến mại 

• Khách hàng nhập mã giảm giá QRSHIN5K sẽ được giảm 5.000 VNĐ 
(năm ngàn đồng) trên giao dịch thanh toán thành công từ 200.000 VNĐ 
(hai trăm ngàn đồng) trở lên (không áp dụng các giao dịch hoàn, hủy) 
qua ứng dụng di động iShinhan hoặc website: www.vban.vn bằng dịch vụ 
VNPAYQR (sử dụng tính năng QR Pay) trên Ứng dụng Mobile Banking của 
các ngân hàng: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, 
ABBank, Eximbank, HDBank, Nam A Bank, Viet A Bank, BIDC, 
SaiGonBank, VietBank, Ocean Bank, Kienlong Bank, BaoViet Bank, Ví điện 
tử VNPAY. 

• Giá trị khuyến mại sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch thanh toán 
của Khách hàng khi thực hiện thanh toán thành công.  

• Mỗi Khách hàng (tương ứng với mỗi số tài khoản ngân hàng và/hoặc số 
điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking) được sử dụng không giới 
hạn số lần mã giảm giá/chương trình. 

• Chỉ áp dụng cho Khách hàng thanh toán giá trị hóa đơn tài chính của 
Shinhan Finance qua VNPAY-QR trên ứng dụng iShinhan hoặc website: 
www.vban.vn.   

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách chương 

trình hoặc áp dụng chặn sử dụng mã khuyến mại nếu phát hiện Khách 

hàng từng có hành vi gian lận hoặc trục lợi Chương trình khuyến mại.   

• Không áp dụng tách giá trị thanh toán dư nợ khoản vay dưới mọi hình 

thức hoặc hoàn tiền một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại.  

• Mã khuyến mại được tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, hiện 

vật có giá trị, không hoàn hoặc bảo lưu tiền thừa. 
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Hướng dẫn thanh toán 

Tải iShinhan tại đây: 

 

Hoặc truy cập website: 

www.vban.vn  

 

• Bước 1: Khách hàng truy cập vào ứng dụng iShinhan của Shinhan Finance, 

nhập số hợp đồng vay và lựa chọn thanh toán bằng VNPAYQR. 

• Bước 2: Khách hàng lựa chọn ngân hàng đã có trên thiết bị di động.  

• Bước 3: Sau khi click vào ngân hàng thì màn hình thiết bị di động chuyển qua 

giao diện đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng (app ngân hàng). 

• Bước 4: Khách hàng nhập mã giảm giá QRSHIN5K vào ô “nhập mã giảm giá 

(nếu có)” trên ứng dụng ngân hàng (app ngân hàng). 

• Bước 5: Xác nhận OTP để hoàn tất thanh toán. Giao dịch sẽ được trừ tiền trực 

tiếp. 

Danh sách các ngân hàng & 

ví điện tử có liên kết thanh 

toán 

 

Liên hệ 

 

Mọi thắc mắc về việc thanh toán, người dùng có thể liên hệ VNPAY qua Hotline: 

*3388 hoặc email: khdn.cskh@vnpay.vn 
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