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QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 

SẢN PHẨM VAY THANH TOÁN NỢ GỐC LINH HOẠT  

VỚI CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ƯU VIỆT 

 

 

A. Nội dung chi tiết  

1. Sản phẩm Vay thanh toán nợ gốc linh hoạt  

- Sản phẩm vay dành cho các khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng hoặc vay phục vụ đời sống, sinh 

sống tại các tỉnh thành thuộc khu vực phục vụ và đáp ứng chính sách vay tiêu dùng hiện hữu của 

Shinhan Finance. 

- Khi nộp hồ sơ đề nghị vay, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán nợ gốc kể 

từ ngày giải ngân khoản vay – nếu được phê duyệt giải ngân, cụ thể như sau:  

+ Lựa chọn 1: tạm dời thanh toán nợ gốc của 03 kỳ thanh toán đầu tiên. 

+ Lựa chọn 2: tạm dời thanh toán nợ gốc của 06 kỳ thanh toán đầu tiên. 

- Thời gian tạm dời thanh toán nợ gốc mà khách hàng lựa chọn, cần phù hợp với khả năng thanh toán 

khoản vay của khách hàng trong tương lai, góp phần vào việc cải thiện cuộc sống trong giai đoạn khó 

khăn tạm thời vì dịch COVID-19. 

- Trong suốt thời gian tạm dời thanh toán nợ gốc, khách hàng chỉ thanh toán lãi vay hàng tháng căn cứ 

theo Lịch Trả nợ của Hợp đồng Vay.  

- Sau khi kết thúc thời gian tạm dời thanh toán nợ gốc, khách hàng sẽ tiến hành thanh toán khoản vay 

hàng tháng bao gồm toàn bộ số tiền nợ gốc của Hợp đồng vay, lãi vay hàng tháng, các phí liên quan 

(nếu có) căn cứ theo Lịch Trả nợ của Hợp đồng Vay, cho đến khi kết thúc các nghĩa vụ tín dụng với 

Shinhan Finance. 

 

2. Chương trình Lãi suất ưu đãi 

- Chương trình dành cho các khách hàng tham gia Sản phẩm Vay thanh toán nợ gốc linh hoạt, đáp ứng 

chính sách vay tiêu dùng hiện hữu của Shinhan Finance; và bản thân khách hàng hoặc người hôn phối 

là thành viên thuộc các tổ chức, lực lượng tuyến đầu đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các 

hoạt động phòng, chống, hỗ trợ, điều trị liên quan đến dịch bệnh COVID-19. 

- Khi nộp hồ sơ đề nghị vay, khách hàng cần: 

o Cung cấp Giấy tờ chứng minh/xác nhận việc tham gia các tổ chức, lực lượng tuyến đầu đang 

trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các hoạt động phòng, chống, hỗ trợ, điều trị liên quan 

đến dịch bệnh COVID-19 

o Cung cấp hồ sơ chứng minh thu nhập phù hợp theo quy định của Shinhan Finance dành cho 

chương trình này. 

- Mức lãi suất áp dụng sẽ thấp hơn 3% so với mức lãi suất thông thường.  

- Mức lãi suất này, tối thiểu là 18%/năm, được áp dụng trong suốt thời hạn Hợp đồng Vay. 
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B. Các quy định khác: 

- Sản phẩm Vay thanh toán nợ gốc linh hoạt và lãi suất ưu đãi, có giới hạn số lượng khoản vay mỗi tháng 

theo quyết định của Shinhan Finance tùy từng thời điểm và áp dụng cho các Hợp đồng Vay mới tại 

Shinhan Finance được giải ngân kể từ ngày 20/08/2021 với mục đích vay tiêu dùng hoặc vay phục vụ 

đời sống. 

- Chương trình này không áp dụng đồng thời cùng các sản phẩm và chương trình vay ưu đãi khác bao 

gồm: sản phẩm vay nhanh – Easy loan, vay có người bảo lãnh – Guarantor, vay tiêu dùng mua hàng 

trả góp – Sale Finance, vay mua và thế chấp xe ô tô mới – Auto loan, vay ưu đãi dành cho khách hàng 

nhận lương qua ngân hàng Hàn Quốc, chương trình vay thêm – Top up và Chương trình khuyến mại 

“Ngồi nhà vay nhanh - Thả phanh hoàn lãi”.  

- Chương trình thử nghiệm diễn ra từ ngày 20/08/2021 đến hết ngày 19/02/2022 hoặc đến khi có thông 

báo của Shinhan Finance. 

 


