
 

Chương trình THANH TOÁN KHOẢN VAY, NHẬN ƯU ĐÃI ZALOPAY 

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

Đối tượng Khách hàng được 

tham gia Chương trình 

1.Khách hàng đã từng thanh toán khoản vay Shinhan Finance bằng ví 

ZaloPay 

2.Khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay Shinhan Finance bằng ví 

ZaloPay 

Giá trị mã khuyến mại Mã khuyến mại trị giá lên đến 60.000 VNĐ 

Số lượng mã khuyến mại Không giới hạn số lượng khách hàng nhận khuyến mại  

Quà tặng khuyến mại 

1. Chương trình áp dụng cho khách hàng thanh toán khoản vay 

Shinhan Finance bằng ví ZaloPay: 

• Mã giảm giá 20.000 VNĐ, áp dụng khi thanh toán hóa đơn 

Shinhan từ 100.000 VNĐ 

2. Chương trình dành cho khách hàng lần đầu thanh toán khoản 

vay Shinhan Finance bằng ví ZaloPay: 

Gói quà 60.000 VNĐ bao gồm: 

• 1 Voucher 30.000 VNĐ áp dụng khi thanh toán khoản vay 

Shinhan Finance (giá trị hóa đơn tối thiểu 1.000.000 VNĐ) 

• 1 Voucher 30.000 VNĐ áp dụng khi thanh toán các dịch vụ tiện 

ích – Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí (giá 

trị hóa đơn tối thiểu 200.000 VNĐ) 

Hình thức khuyến mại Giảm giá trực tiếp 

Thể lệ Chương trình khuyến 

mại 

1. Chương trình áp dụng cho khách hàng thanh toán khoản vay 

Shinhan Finance bằng ví ZaloPay: 

• Với mỗi 15.000 VNĐ giao dịch thanh toán thành công trên 

ZaloPay, bạn sẽ tích được 1 xu thưởng. 

• Với 2000 xu, khách hàng đổi mã giảm giá 20.000 VNĐ, áp dụng 

khi thanh toán hóa đơn Shinhan Finance từ 100.000 VNĐ. 

• Thời hạn sử dụng mã giảm giá: 30 ngày kể từ ngày đổi xu 

thưởng. 

2. Chương trình dành cho khách hàng lần đầu thanh toán khoản 



 

vay Shinhan Finance bằng ví ZaloPay: 

Voucher 30.000 VNĐ áp dụng khi thanh toán khoản vay Shinhan 

Finance: 

• Khách hàng nhận được voucher giảm giá 30.000 VNĐ và được 

sử dụng ngay khi lần đầu thanh toán khoản vay cho Shinhan 

Finance với giá trị từ 1.000.000 VNĐ trở lên bằng ví ZaloPay tại 

ứng dụng Zalo. 

• Giá trị e-voucher khuyến mại sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị 

giao dịch thanh toán của khách hàng khi thực hiện thanh toán 

thành công. 

Voucher 30.000 VNĐ áp dụng khi thanh toán hóa đơn Điện, Nước, 

Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí, giá trị hóa đơn từ 200.000 

VNĐ trở lên: 

• Khách hàng kiểm tra và sử dụng mã giảm giá tại mục “Ưu đãi 

dành riêng cho bạn” tại ứng dụng Zalo sau khi thanh toán khoản 

vay thành công. 

Chương trình không giới hạn số lượng khách hàng nhận 02 ưu đãi trên. 

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. 

Hướng dẫn tích xu, đổi mã 

giảm giá 

 

 



 

Hướng dẫn dành cho khách 

hàng lần đầu thanh toán 

khoản vay Shinhan Finance 

bằng ví ZaloPay 

 

 

Liên hệ 

Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định 

cuối cùng. ZaloPay hỗ trợ giải quyết các khiếu nại trong vòng 03 ngày 

kể từ khi kết thúc chương trình 

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 1900 54 54 36  

Email: hotro@zalopay.vn 

 


