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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM RA MẮT SẢN PHẨM
VAY THẾ CHẤP KHOẢN PHẢI THU DÀNH CHO KHÁCH
HÀNG DOANH NGHIỆP
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022 - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa chính thức ra mắt thị trường sản phẩm “Vay thế
chấp khoản phải thu” dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mức
lãi suất vay ưu đãi cùng nhiều lợi ích thiết thực. Ngân hàng Shinhan là một trong những
ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại thị trường Việt Nam tiên phong trong việc triển khai
sản phẩm vay hữu ích này.
Đây là sản phẩm vay mới, nhằm cung cấp khoản vay tín dụng cho phân khúc khách hàng
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ quá trình giao thương được thông suốt và thuận lợi,
thông qua việc tận dụng khoản phải thu phát sinh từ giao dịch mua bán giữa hai công ty
tại Việt Nam để thế chấp cho khoản vay, trong đó, bên mua là những doanh nghiệp có độ
uy tín cao trên thị trường. Theo đó, quy trình cho vay sẽ được thực hiện theo trình tự sau:
(1) Bên bán sẽ nhận được khoản tiền cho vay dựa trên khoản phải thu từ phía ngân hàng
trước khi đến ngày thanh toán.
(2) Sau khi nhận được khoản phải thu từ phía bên mua, bên bán sẽ thanh toán khoản vay
cho phía ngân hàng vào ngày đến hạn.
Đặc biệt, với sản phẩm này của Ngân hàng Shinhan, toàn bộ quy trình đăng ký khoản vay
đều được thực hiện thông qua nền tảng kỹ thuật số của Fin2B - công ty cung cấp giải
pháp Tài chính chuỗi cung ứng (Supply Chain Financing – SCF) hàng đầu tại Châu Á,
đặc biệt tại các thị trường trọng điểm ở Hàn Quốc và Đông Nam Á, mang đến sự an toàn
và tiện lợi tối ưu cho khách hàng trong quá trình giao dịch.
Sản phẩm “Vay thế chấp khoản phải thu” mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh
nghiệp bên mua và bên bán. Đối với các doanh nghiệp bên mua, sản phẩm vay này được
xem là giải pháp quản lý thanh toán hiệu quả dựa trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại. Song
song đó, các doanh nghiệp bên mua cũng được linh hoạt lựa chọn đối tác bên bán uy tín
để thực hiện giao dịch “Vay thế chấp khoản phải thu”, do đó, dựa trên mức độ uy tín của
mối quan hệ giữa hai bên, các doanh nghiệp bên mua có thể thương lượng giãn thời gian
trả nợ khoản vay lên đến 180 ngày.
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Đối với các doanh nghiệp bên bán, sản phẩm cung cấp khoản vay với mức lãi suất thấp,
linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn trước kỳ hạn thanh toán. Đồng thời, bên bán không cần thế
chấp bất kỳ tài sản nào khi thực hiện khoản vay cũng như chủ động đăng ký khoản vay
ngay trên nền tảng kỹ thuật số mà không cần đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch của
Ngân hàng Shinhan.
Chia sẻ về sản phẩm “Vay thế chấp khoản phải thu” dành cho khách hàng doanh nghiệp,
Ông Võ Vy Tùng – Giám đốc Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp của Ngân hàng Shinhan
Việt Nam, cho biết: “Việc ra mắt sản phẩm vay mới này thể hiện sự cam kết của Ngân
hàng Shinhan với thị trường Việt Nam thông qua việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho
các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ,
mang đến các doanh nghiệp giải pháp tài chính tối ưu, giúp đẩy mạnh phát triển hoạt
động kinh doanh một cách hiệu quả”.
Sự ra mắt sản phẩm “Vay thế chấp khoản phải thu” trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại
cũng đóng góp một phần nỗ lực trong việc thúc đẩy tiến độ chuyển đổi số theo định
hướng chiến lược đến năm 2030 của Ngân hàng Shinhan - Trở thành một trong những
Ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam.
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VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng
Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành
viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG
là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của
Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu
tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc
(KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam
dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29
năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt
động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp
danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng
thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và
thưởng Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam trong ba năm liên
(2020, 2021 và 2022). Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng
làm việc tốt nhất Châu Á bốn lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.
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Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy
cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
Instagram: https://www.instagram.com/nganhangshinhan/
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