ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
Chương trình

MIỄN PHÍ VÀ DỄ DÀNG KHI MỞ THẺ
TÍN DỤNG SHINHAN
1. Thời hạn chương trình:
-

Thời gian đăng ký tham gia chương trình: từ 01/07/2022 đến 31/12/2022

-

Thời gian Thẻ được duyệt: từ 01/07/2022 đến 07/01/2023

2. Sản phẩm áp dụng
Thẻ tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam phát hành dưới
hình thức thẻ Chính và thẻ Phụ (“Thẻ tín dụng Shinhan”) bao gồm
2.1 Thẻ tín dụng Cá nhân:
-

Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn / Vàng / Bạch Kim;

-

Shinhan Visa Cashback Chuẩn / Vàng / Bạch Kim;

-

Shinhan Visa Travel Platinum

-

Shinhan Visa Signature

-

Korean Air - Shinhan

-

Shinhan – Lotte Mart
2.2 Thẻ tín dụng Doanh nghiệp:

-

Shinhan Visa;

-

Kocham - Shinhan;

-

Korcham – Shinhan;

-

Korean Air - Shinhan

3. Phạm vi áp dụng: Toàn chi nhánh Ngân hàng Shinhan Việt Nam
4. Thể lệ chương trình:
Chủ thẻ Chính và Phụ hợp lệ phát hành thẻ trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được
miễn phí thường niên năm đầu cụ thể như:
1
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Loại thẻ

Quà tặng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Hi-Point/ Cashback Chuẩn

 Thẻ Chính: 350.000 đồng
 Thẻ Phụ: 250.000 đồng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Hi-Point/ Cashback Vàng

 Thẻ Chính: 550.000 đồng
 Thẻ Phụ: 400.000 đồng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Hi-Point/ Cashback Bạch Kim

 Thẻ Chính: 1.100.000 đồng
 Thẻ Phụ:700.000 đồng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Travel Bạch Kim

 Thẻ Chính: 1.500.000 đồng
 Thẻ Phụ:1.100.000 đồng

Signature

Miễn phí thường niên năm đầu:
 Thẻ Chính: 2.500.000 đồng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Korean Air

 Thẻ Chính: 1.100.000 đồng
 Thẻ Phụ:700.000 đồng
Miễn phí thường niên năm đầu:

Lotte Mart

 Thẻ Chính: 550.000 đồng
 Thẻ Phụ: 400.000 đồng

Doanh Nghiệp/
Kocham/Korcham/Korean Air

-

Miễn phí thường niên năm đầu:
 Thẻ: 220.000 đồng

Đối với Quà tặng Miễn phí thường niên: Phí thường niên năm đầu được miễn và
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sẽ không thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng.
-

Không áp dụng Quà tặng chào mừng Points/Cashback/Miles/Gift trong các
trường hợp Miễn phí thường niên.

5. Chủ thẻ hợp lệ
-

Chủ thẻ thỏa điều kiện chương trình là khách hàng cá nhân mới, chưa từng sở
hữu thẻ tín dụng Shinhan hoặc đã sở hữu thẻ tín dụng Shinhan và đã đóng thẻ
trước ngày 01/01/2022.

-

Chương trình không áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng được mở theo Nhóm
Nhân viên Shinhan, CEP-Worker, Osteem, Vatech, Dio-Vina theo chính sách phê
duyệt tín dụng của Shinhan.

6. Các điều khoản và điều kiện khác:
-

Mỗi chủ thẻ chính và phụ có thể nhận tối đa một (01) lần miễn phí thường niên
năm đầu khi mở thẻ hợp lệ tại thời điểm diễn ra chương trỉnh.

-

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi mở
thẻ tín dụng khác của Shinhan.

-

Thông tin chính thức của chương trình được đăng tại tại website của Ngân hàng
Shinhan www.shinhan.com.vn và tại Hotline 19001577.

-

Sau ngày 31/01/2023, Shinhan sẽ không nhận giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

-

Shinhan, trong chừng mực tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có toàn
quyền quyết định giao dịch nào là giao dịch hợp lệ.

-

Shinhan có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản
phẩm và dịch vụ dùng để khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào mà Shinhan
cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi
phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình.

-

Tất cả các điều khoản và điều kiện chung liên quan đến tài khoản và thẻ, và
những điều khoản và điều kiện khác liên quan đến các sản phẩm khác của
Shinhan (như đã sửa đổi, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm)
sẽ được áp dụng.

-

Shinhan được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến
người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của Shinhan và trên
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cho người nhận thưởng.
-

Shinhan có thể liên lạc với khách hàng qua số điện thoại / thư điện tử đã đăng
ký với Shinhan để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần
thiết.

-

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Shinhan có toàn quyền chấm dứt, thay đổi
hay bằng cách khác xử lý chương trình sau khi thông báo trước ba (03) ngày tại
các chi nhánh / Phòng giao dịch và/hoặc trên trang web của Shinhan.

-

Mọi quyết định của Shinhan liên quan đến các chương trình này là cuối cùng,
chính thức và không phải thông báo trên báo chí.

-

Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi, chủ thẻ đồng ý chấp nhận các điều
khoản và điều kiện chương trình đã được đề cập.

-

Điều khoản và điều kiện chương trình được lập thành hai bản tiếng Anh và tiếng
Việt. Trong trường hợp không thống nhất và/hoặc có bất cứ sự khác biệt nào,
bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.
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