
 

THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT (CÓ PHÍ THU HỘ) 

Quý khách có thể chủ động thực hiện thanh toán bằng tiền mặt tại các điểm thu hộ sau.  

1. Quầy giao dịch của Ngân hàng liên kết: theo 1 trong 2 cách sau 

Cách 1: Yêu cầu thanh toán khoản vay cho “Shinhan Finance”, cung cấp số hợp đồng vay hoặc số tiền 

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

Cách 2: Nộp tiền thanh toán vào một trong các tài khoản bên dưới của Shinhan Finance:. 

 Tên Đơn vị thụ hưởng: “CONG TY TAI CHINH TNHH MTV SHINHAN VIET NAM” 

 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 Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK) Hồ Chí Minh 0071004468898 

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

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 

(AGRIBANK) 
Hồ Chí Minh 1700201199427 

Phí thu hộ: sẽ được thu theo biểu phí của từng ngân hàng tại từng thời điểm nhất định. 

 

2. Các điểm giao dịch liên kết của các đối tác phi ngân hàng: VNpost (mã 1304), Payoo, Viettel 

& VNPT Epay: 

Qúy khách yêu cầu nộp tiền thanh toán hợp đồng vay cho “Shinhan Finance”, cung cấp số hợp đồng vay, 

họ và tên chủ hợp đồng cùng số tiền muốn thanh toán cho giao dịch viên. Sau đó, kiểm tra thông tin trước 

khi xác nhận thanh toán. 

Thông tin các đại lý như sau: 

1. Payoo: Tất cả các Điểm thanh toán có liên kết với Payoo: Circle K, Ministop, B's mart, VinMart+, 
FamilyMart, GS25, FPT Shop, Mediamart, Nguyễn Kim. Phí thu hộ 12,000 đồng (áp dụng từ 

01/03/2022). 

2. VNPT Epay: Tất cả các chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Bách hóa xanh & Điện máy xanh. Phí 

thu hộ 10,000 đồng. 

3. Viettel: Tất cả các Điểm thu hộ, cửa hàng trực tiếp, Viettel Store, Đại lý, Điểm bán của Viettel. Phí 

thu hộ 11,000 đồng + 0.05% * giá trị giao dịch. 

4. Bưu cục VNPOST (MÃ 1304): Tất cả các Bưu cục trên toàn quốc từ 7 giờ đến 19 giờ, từ thứ Hai 
đến thứ Bảy (Bưu cục Trung tâm Tp.HCM và Hà Nội làm việc từ thứ Hai đến Chủ Nhật). Phí thu hộ 

15,000 đồng. 


