
 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

“Thanh toán khoản vay  – Nhận nhiều ưu đãi từ ZaloPay” 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Thanh toán khoản vay  – Nhận nhiều ưu đãi từ ZaloPay” 

2. Đối tượng tham gia:  

• Khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay Shinhan Finance bằng ví ZaloPay 

• Khách hàng lần đầu thanh toán bằng ví ZaloPay 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 10/9/2022 đến hết ngày 10/10/2022 

4. Nội dung chi tiết Chương trình khuyến mại: 

Chương trình áp dụng cho khách hàng lần đầu thanh toán khoản vay Shinhan Finance 

bằng ví ZaloPay: 

• Nhập mã ZLPSH50K, giảm giá 50.000 VNĐ, áp dụng khi thanh toán hóa đơn Shinhan 

Finance từ 1.500.000 VNĐ 

Chương trình dành cho khách hàng lần đầu thanh toán bằng ví ZaloPay: 

• Nhập mã ZLPSH80K, giảm giá 80.000 VNĐ. 

5. Cách thức trả thưởng: Giảm giá trực tiếp 

6. Chương trình khuyến mại sẽ được thông báo đến khách hàng trên trang web chính 

thức của Shinhan Finance: https://www.shinhanfinance.com.vn/ 

7. Quy định khác: 

• Mỗi một mã hợp đồng vay chỉ hưởng khuyến mại 01 lần trong suốt thời gian diễn ra 

chương trình; 

•  ...................................... Giá trị ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; 

• Trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, mỗi khách hàng chỉ được sử 

dụng tối đa 01 mã ưu đãi; 

• Trường hợp ZaloPay nghi ngờ hoặc phát hiện khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả 

mạo, đầu cơ, trục lợi khuyến mại, không đảm bảo an toàn bảo mật thanh toán hoặc 

giao dịch phải hoàn trả thì ZaloPay có quyền từ chối trả thưởng cho khách hàng; 

https://www.shinhanfinance.com.vn/


• Thông tin ghi nhận tại Hệ thống cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ZaloPay là 

căn cứ xác định khách hàng thỏa các điều kiện của chương trình khuyến mại này; 

• Chương trình không áp dụng cho: Khách hàng nằm trong danh sách tài khoản hạn 

chế nhận ưu đãi của ZaloPay; Thẻ ảo, thẻ prepaid; 

• Không áp dụng hoàn tiền hoặc hủy đối với các giao dịch được hưởng khuyến mãi; 

• Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu: Hệ thống phát hiện dấu hiệu đầu 

cơ gian lận từ phía người dùng/đối tác; Chương trình hết ngân sách khuyến mãi. 

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 làm việc kể từ khi kết thúc chương 

trình. 

Thông tin liên hệ:   

Hotline: 1900 54 54 36   

Email: hotro@zalopay.vn   

 


