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ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

THANH TOÁN KHOẢN VAY – HOÀN TIỀN NGAY ĐẾN 50K 

Khoản vay Shinhan Finance đến kỳ, có ZaloPay lo! Nhanh tay thanh toán trên ứng dụng iShinhan với 
ZaloPay để nhận ngay ưu đãi hoàn tiền đến 50.000đ. Đừng bỏ lỡ bạn nhé! 

• Thời gian: Từ 10h00 ngày 13/09/2021 đến 23h59 ngày 16/10/2021 
• Quà tặng: Hoàn tiền trực tiếp vào ví ZaloPay của khách hàng 
• Đối tượng áp dụng: Khách hàng thanh toán khoản vay Shinhan Finance trên ứng dụng 

iShinhan qua ví ZaloPay. 

Nhận quà với vài bước đơn giản: 

• [1] Khách hàng đăng nhập và chọn “Thanh toán ngay” trên ứng dụng iShinhan 
• [2] Khách hàng chọn hình thức thanh toán qua ví ZaloPay trên ứng dụng iShinhan 
• [3] Kiểm tra số tiền và chọn "Xác nhận giao dịch" 
• [4] Nhận hoàn tiền vào ví ZaloPay (*) 

Sau khi thanh toán thành công, Khách hàng có cơ hội nhận được 01 trong 02 ưu đãi bên dưới: 

1. Ưu đãi hoàn tiền giá trị 50.000 đồng: 

- Áp dụng với Khách hàng chưa từng thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán khoản vay tiêu dùng 

nào với các Công ty Tài chính (*) bằng ví ZaloPay; và  

- Thanh toán khoản vay cho Shinhan Finance qua ứng dụng iShinhan bằng lựa chọn ví ZaloPay 

lần đầu tiên; và 

- Số tiền thanh toán từ 100.000 đồng trở lên. 

- Khoản ưu đãi 50.000 đồng sẽ được ZaloPay hoàn trực tiếp vào ví ZaloPay của Khách hàng khi 

thanh toán thành công.     

 

2. Ưu đãi hoàn tiền giá trị 10.000 đồng:  

- Áp dụng với tất cả Khách hàng khi thanh toán khoản vay cho Shinhan Finance trên ứng dụng 

iShinhan bằng lựa chọn ví ZaloPay; và 

- Số tiền thanh toán từ 50.000 đồng trở lên. 

- Khoản ưu đãi 10.000 đồng sẽ được ZaloPay hoàn trực tiếp vào ví ZaloPay của Khách hàng khi 

thanh toán thành công. 

Lưu ý:  

- Khách hàng chỉ được nhận một trong hai ưu đãi. Cụ thể là nếu đã được ưu đãi hoàn tiền giá 

trị 50.000 đồng (Mục 1) sẽ không được hưởng ưu đãi hoàn tiền giá trị 10.000 đồng (Mục 2). 

- Mỗi Khách hàng chỉ được nhận ưu đãi một lần trong suốt thời hạn chương trình. 

(*) Xem chi tiết tại ví ZaloPay, Mục Thanh toán Vay tiêu dùng. 
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Quy định: 

• Mỗi tài khoản/thiết bị/SĐT chỉ được nhận hoàn tiền 1 lần trong suốt chương trình 
• Khách hàng không nằm trong danh sách tài khoản hạn chế nhận ưu đãi của ZaloPay 
• Khách hàng nhận hoàn tiền về ví sau khi giao dịch thông báo thành công 

• Không áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn Shinhan Finance qua mục “Thanh toán 

vay tiêu dùng” trong ví ZaloPay 

• Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mãi 

• Quà khuyến mãi có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ 

phía người dùng 

• 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 3 ngày kể từ khi kết thúc chương trình 

• Dịch vụ được cung cấp và xử lý giao dịch bởi ZaloPay 

• Hotline: 1900 54 54 36/Email: hotro@zalopay.vn 
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