
 

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN QUA NGÂN HÀNG (MIỄN PHÍ THU HỘ) 

Quý khách truy cập và thanh toán qua Internet banking tại trang Website chính thức Ngân hàng hoặc qua  
ứng dụng Mobile banking của các Ngân hàng liên kết. 

 

Cách 1: Vào phần “Thanh toán hóa đơn”, chọn “Thanh toán khoản vay tài chính”, chọn “Shinhan 
Finance”, sau đó nhập thông tin số hợp đồng vay tại Shinhan Finance cùng số tiền cần thanh toán  

và kiểm tra thông tin trước khi xác nhận thanh toán.  
 

Cách 2: Chuyển tiền thanh toán vào một trong các tài khoản bên dưới của Shinhan Finance như hướng dẫn: 

- Tên Đơn vị thụ hưởng: “CONG TY TAI CHINH TNHH MTV SHINHAN VIETNAM” 
- Nội dung diễn giải: “HD SO < số hợp đồng> – HO TEN CHU HOP DONG VAY” 

- Thông tin ngân hàng:  
 

Ngân hàng Chi nhánh Số tài khoản 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Hồ Chí Minh 92248559 

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) Tân Định 060108086559 

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) Hồ Chí Minh 0071004468898 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK) Hội sở Hà Nội 10120482878028 

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VIETINBANK) CN Thủ Thiêm 121000059067 

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 

(AGRIBANK) 
Hồ Chí Minh 1700201199427 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Hồ Chí Minh 31010002438244 

Lưu ý: 

- Từ ngày 01/07/2021, với những giao dịch thanh toán không có đầy đủ thông tin trên, Shinhan Finance sẽ 

không ghi nhận giao dịch của Quý khách để giảm trừ khoản tiền cần thanh toán. Mong Quý khách lưu ý để 

tránh những bất lợi cho mình. 

Quý khách tham khảo hướng dẫn chuyển tiền chi tiết của các Ngân hàng theo link bên dưới. 

 ACB:https://online.acb.com.vn/news/images/huong%20dan%20su%20dung%20dich%20vu%201101

2018.pdf 

 Agribank:https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-
tuc/dtl?current=true&urile=wcm:path:/agbank/ve-agribank/tin-tuc/tai-chinh-ngan-hang/chuyen-

khoan-lien-ngan-hang-sieu-toc-247-voi-agribank-internet-banking 

 BIDV:https://www.bidv.com.vn/bidv/ca-nhan/khuyen-mai/ngan-hang-so/huong-dan-chuyen-doi-

smartbanking-the-he-moi 

 Sacombank:https://www.sacombank.com.vn/nhdt/Documents/HDSD/HUONG_DAN_SU_DUNG_KHACH

_HANG_DOANH_NGHIEP.pdf 

 Techcombank: https://www.techcombank.com.vn/file/get/981 

 Vietcombank: https://www.vietcombank.com.vn/upload/huong_dan_su_dung_dich_vu.pdf 

 Vietinbank: https://www.vietinbank.vn/sites/mediafile/VTB112059 

Phí thu hộ: Miễn phí nhưng có thể phát sinh phí giao dịch theo biểu phí của từng ngân hàng tại từng thời điểm 

nhất định. 
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