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  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2021 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

“iSHINHAN NGAY, QUÀ TRAO TAY” 
 

1. Tên chương trình khuyến mại: “iShinhan ngay, quà trao tay” 

2. Thời gian khuyến mại: 01/7/2021 – 31/7/2021 

3. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 

Là những khách đáp ứng những tiêu chí sau: 

- 500 (năm trăm) khách hàng đầu tiên lần đầu thanh toán khoản vay trực tuyến thành 

công qua ứng dụng di động iShinhan bằng phương thức thanh toán VNPAY được 

hiển thị trên iShinhan; và 

- Không bao gồm các khách hàng thanh toán khoản vay mua xe ô tô. 

Lưu ý: Trong trường hợp một khách hàng có nhiều hơn một khoản vay (một Hợp đồng 

Cho vay (Loan ID)) và đều thỏa các điều kiện của chương trình khuyến mại này, khách 

hàng vẫn được nhận khuyến mại cho các trường hợp đó. 

4. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:  

a. Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại 

- Trong thời gian khuyến mại từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021, 500 (năm 

trăm) khách hàng hợp lệ đầu tiên sẽ nhận được quà là số tiền trị giá 50.000 đồng. 

Khuyến mại này chỉ áp dụng một lần duy nhất cho một Hợp đồng Cho vay  của khách 

hàng.  

- Khách hàng hợp lệ là các khách hàng: 

o Đang có khoản vay còn hiệu lực và không có nợ quá hạn với Shinhan Finance 

trong thời gian khuyến mại và tại thời điểm Shinhan Finance công bố danh 

sách khách hàng nhận được khuyến mại và gửi quà khuyến mại; 

o Lần đầu tiên thanh toán trực tuyến (các) khoản vay thành công qua ứng dụng 

di động iShinhan bằng phương thức thanh toán VNPAY;  

o  

o Không bao gồm các khách hàng thanh toán khoản vay mua xe ô tô;  

o Không bao gồm các khách hàng thanh toán trực tuyến lần đầu hoặc đã từng 

thanh toán trực tuyến từ iShinhan bằng phương thức khác được hiển thị trên 

iShinhan;  
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o Khoản phải thanh toán được ghi nhận thành công và đầy đủ tại thời điểm công 

bố danh sách khách hàng nhận được khuyến mại; 

 

b. Thời gian và cách thức trao thưởng 

- Thời gian dự kiến công bố danh sách khách hàng nhận khuyến mại: từ ngày 02/8/2021 

đến hết ngày 16/8/2021. 

- Cách xác định: dựa trên hệ thống phê duyệt và quản lý khoản vay của Shinhan Finance 

để xác định danh sách 500 khách hàng hợp lệ đầu tiên. 

- Quà khuyến mại được Shinhan Finance chuyển khoản 01 lần duy nhất vào tài khoản 

vay của Khách hàng tại Shinhan Finance để thanh toán cho Khoản thanh toán hàng 

tháng trong vòng 01 (một) tháng sau khi danh sách khách hàng hợp lệ nhận khuyến 

mại được công bố - hạn cuối trao quà khuyến mại là ngày 07/9/2021.  

c. Chương trình khuyến mại sẽ được thông báo đến khách hàng qua các cách thức sau: 

- Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Shinhan Finance:  

www.shinhanfinance.com.vn       

- Trang Facebook chính thức của Shinhan Finance:   

https://www.facebook.com/shinhanfinance.official 

d. Các quy định khác  

- Thanh toán trực tuyến các khoản vay thành công qua ứng dụng di động bằng phương 

thức ví điện tử được hiển thị trên iShinhan: 

 ✓ Khách hàng tải ứng dụng iShinhan 3.0 và 3.1 trên Google Play hoặc Apple Store 

hoặc đăng nhập vào ứng dụng qua trình duyệt web https://m.shinhanfinance.com.vn/ 

và tạo tài khoản sử dụng iShinhan thành công;  

✓ Ứng dụng iShinhan của Shinhan Finance trên Google Play hoặc Apple Store có 

logo của Shinhan Finance và tên công ty “Shinhan Vietnam Finance Company Ltd” 

✓ Tài khoản iShinhan được tạo thành công bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và Mã 

đăng nhập nhanh để có thể đăng nhập, sử dụng iShinhan sau lần đăng nhập đầu tiên; 

✓ Khách hàng chọn thanh toán trực tuyến cho hợp đồng vay từ tài khoản iShinhan, 

chọn phương thức thanh toán ví điện tử; 

✓ Khoản phải thanh toán, bao gồm tất cả các khoản tiền đến hạn và quá hạn, tại thời 

điểm thực hiện thanh toán trực tuyến qua iShinhan với phương thức ví điện tử, phải 

được thanh toán đầy đủ. 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng chấp nhận tất cả các Điều khoản 

và Điều kiện của các chương trình được liệt kê trong Thể lệ này, các nội dung thay 

đổi liên quan đến chương trình này (nếu có). 

http://www.shinhanfinance.com.vn/
https://www.facebook.com/shinhanfinance.official


 

3|3 

 

- Khi có sự thay đổi liên quan đến chương trình, Shinhan Finance sẽ thông báo qua 

email gửi đến khách hàng hoặc thông báo tại website www.shinhanfinance.com.vn.  

- Tất cả nhân viên chính thức hoặc bên ký hợp đồng dịch vụ hoặc đại diện bán hàng 

của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam không được tham 

gia chương trình này. 

- Khách hàng nhận khuyến mại chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế, phí, lệ phí liên 

quan đến việc nhận khuyến mại (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Khách hàng nhận khuyến mại đồng nghĩa cho phép Công ty Tài chính TNHH Một 

thành viên Shinhan Việt Nam sử dụng tên và hình ảnh của mình cho mục đích truyền 

thông, quảng cáo thương mại. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công 

ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải 

quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp 

luật.                                

                      

 

http://www.shinhanfinance.com.vn/

