
HƯỚNG DẪN

CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG 

“THE FIRST”

SHINHAN FINANCE

Khách hàng có thể tham gia chuyển đổi trả góp với các loại giao dịch như sau:

Mua ngay những gì bạn mơ ước với dịch vụ trả góp lãi suất 0% tại các đại lý liên kết với Shinhan Finance:

Giao dịch
ứng tiền mặt

Giao dịch
Mua sắm

I. TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% TẠI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Khách hàng mua sắm
hàng hóa, dịch vụ tại

các đại lý liên kết

Điền form tại đại lý
hoặc chuyển đổi trả

góp online trên
website/app

Sử dụng thẻ tín dụng
quốc tế Shinhan

Finance để thanh toán
giao dịch

Hoàn tất thủ tục, 
Khách hàng giữ 01 

form đăng ký
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Khách hàng ,mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng bất kỳ hoặc rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng Shinhan
Finance và chủ động thực hiện chuyển đổi trả góp với các hình thức sau:

II. TRẢ GÓP MUA HÀNG TẠI CÁC ĐỐI TÁC KHÔNG LIÊN KẾT/ GIAO DỊCH ỨNG TIỀN MẶT 

Bạn dùng thẻ tín dụng Shinhan Finance mua đơn hàng trị giá 12.000.000 VND tại các đại lý liên kết, khi đó bạn
có thể chọn trả góp dần trong 3, 6, 9 hoặc 12 tháng với cách tính như sau:

Ví dụ:

Thời hạn 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng

Lãi suất 0% 0% 0% 0%

Số tiền trả góp mỗi tháng
(VND)

4.000.000 2.000.000 1.333.333 1.000.000

Liên hệ tổng đài của Shinhan Finance theo số
điện thoại 1900545449 và đăng ký trả góp với
nhân viên;

1 Đăng nhập ứng dụng iShinhan và chọn giao
dịch để chuyển đổi trả góp;

2
Shinhan Finance gửi thông báo đến Khách
hàng về thông tin trả góp thành công.

Shinhan Finance gửi thông báo đến Khách
hàng về thông tin trả góp thành công.

Ứng dụng iShinhanTrung tâm Dịch vụ Khách hàng
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