
 

Chương trình 
Vòng quay may mắn với cơ hội trúng 100% mã khuyến mại từ 

VNPAY 

Thời gian thực hiện  Từ 00:00:01 ngày 09/7/2022 đến 23:59:59 ngày 31/7/2022 

Đối tượng Khách hàng được 

tham gia Chương trình 
Tất cả khách hàng tham gia Vòng quay may mắn VNPAY 

Giá trị mã khuyến mại 30.000đ – 50.000đ – 100.000đ – 200.000đ – 300.000đ – 500.000đ 

Ngân sách khuyến mại 55.900.000 VNĐ 

Quà tặng khuyến mại Mã giảm giá (e-code) 

Hình thức khuyến mại Giảm giá trực tiếp  

Thể lệ Chương trình khuyến 

mại 

• Khách hàng tham gia thông qua link Vòng quay may mắn với cơ 

hội 100% trúng mã giảm giá của VNPAY-QR. Cụ thể tên mã và chi 

tiết như bảng bên dưới: 

 

• Link Vòng quay may mắn: http://campaign-

app.vnpayqr.vn/landing/shinhan-finance/ 

• Cách thức sử dụng mã giảm đã trúng thưởng:  

Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán khoản vay Shinhan 

Finance qua ứng dụng di động iShinhan bằng dịch vụ VNPAY-QR 

và nhập các mã giảm giá. 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. 

Với mã QRVIP, khách hàng sử dụng tại các thương hiệu theo 

danh sách được quy định tại mục “Danh sách các thương hiệu áp 

dụng mã giảm giá của Vòng quay may mắn” trong Thể lệ. 

• 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 

http://campaign-app.vnpayqr.vn/landing/shinhan-finance/
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dụng duy nhất 01 lần/mã giảm giá trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình. 

• 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. 

• Thời hạn sử dụng mã khuyến mại: Hết ngày 10/8/2022. 

• Chi tiết danh sách ngân hàng áp dụng khuyến mại được cập nhật 

tại: https://coupons.vnpay.vn/ 

Danh sách các thương hiệu áp 

dụng mã giảm giá của Vòng 

quay may mắn 

 

Hướng dẫn thanh toán 

Tải iShinhan tại đây 

 

• 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 VNPAYSVFC vào ô “Nhập mã 

giảm giá (nếu có)” trên app ngân hàng. 

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

giảm trừ tiền trực tiếp. 

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 

 


