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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH 

“Áp mã VNPAY, ưu đãi về tay”  

 

1. Tên Chương trình khuyến mại: “Áp mã VNPAY, ưu đãi về tay” 

2. Đối tượng tham gia: Khách hàng thanh toán khoản vay Shinhan Finance hoặc thẻ tín dụng 

Shinhan Finance MasterCard THE FIRST (gọi tất là thẻ The First) trên ứng dụng iShinhan 

với giao dịch từ 500.000 VNĐ. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

4. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại 

Nhập mã VNPAYS25, giảm ngay 25.000 VNĐ trên giao dịch từ 500.000 VNĐ. 

5. Cách thức trả thưởng: Giảm giá trực tiếp  

6. Chương trình khuyến mại được thông báo đến khách hàng qua các cách thức: Đăng 

trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Shinhan Finance: 

www.shinhanfinance.com.vn 

7. Các quy định khác: 

- 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 dụng tối đa 01 (một) lần trong suốt thời gian diễn ra 

Chương trình. 

- Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách Chương trình hoặc áp 

dụng chặn sử dụng mã khuyến mại nếu Shinhan Finance phát hiện Khách hàng từng có 

hành vi gian lận hoặc trục lợi Chương trình khuyến mại.   

- Không áp dụng tách giá trị thanh toán dư nợ khoản vay dưới mọi hình thức hoặc hoàn tiền 

một phần với các giao dịch đã hưởng khuyến mại.  

- Chi tiết danh sách ngân hàng áp dụng khuyến mại được cập nhật tại: 

https://coupons.vnpay.vn/ 

- 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. 

- Mọi thắc mắc về việc thanh toán, người dùng có thể liên hệ VNPAY qua Hotline: *3388 

hoặc email: khdn.cskh@vnpay.vn 
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